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RESUMO

O presente trabalho apresenta uma caracterização e avaliação de argilas oriundas de estéril de
mineração de concentrado fosfático da microrregião de Araxá, MG, como adição pozolânica.
Foram utilizadas três argilas de tonalidades distintas denominadas argila amarela (AA), argila
vermelha (AV) e argila intermediaria (AI) coletadas em condição in natura em diferentes
níveis de profundidade de escavação na mina de extração de fosfatados. Inicialmente foi feita
a caracterização física para se conhecer sua distribuição granulométrica seus limites de
liquidez e plasticidade. Logo após, as argilas foram beneficiadas por moagem e peneiramento
sendo o passante na peneira de abertura 0,075mm (200#) utilizado em uma caracterização por
difratometria de raios-x DRX, análises térmicas DTA e TGA, espectroscopia de fluorescência
de raios-X por energia dispersiva EDX e microscopia eletrônica de varredura MEV. Num
segundo momento as argilas foram calcinadas em forno elétrico do tipo mufla, e submetidas
às condições de calcinação em três temperaturas (680, 760 e 840ºC). Os níveis de atividade
pozolânica das argilas calcinadas foram medidas através da variação da condutividade elétrica
em solução saturada de Ca(OH)2, e também a partir do resultado da carga de ruptura à
compressão alcançada por argamassas com substituição de 35% do volume de cimento pelo
material calcinado. Os resultados indicaram que as argilas calcinadas apresentaram alto nível
de atividade pozolânica podendo ser utilizadas como substitutas parciais do cimento portland,
apontando assim como uma possibilidade de aproveitamento deste material considerado
estéril.

Palavras-chave: estéril, argila, atividade pozolânica.
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ABSTRACT

The present study shows a characterization and evaluation of clays from sterile of mining
phosphate concentrated in the micro region of Araxá, MG, as pozzolanic addition. Three clays
of distinct shades where used: yellow clay (AA), red clay (AV) and intermediate clay (AI),
the samples were collected in natural conditions in different excavation depth levels in the
phosphate extraction mine. At first, a physical characterization was performed to know the
size distribution, the liquidity and plasticity limit. Next step, the clay samples were treated by
an improvement process being grinded up and passed through a 0,075mm(200#) opening
sieve, used in a characterization by X-Ray diffraction (XRD), thermal analysis (DTA), thermo
gravimetric analysis (TGA), X-Ray fluorescence spectroscopy by dispersive energy (EDX),
and scanning electronic microscopy (SEM). Second step, the clay samples were calcined in an
electric oven furnace muffle type, then they were submitted to three temperatures (680, 760
and 840ºC) calcination conditions. The pozzolanic activity levels of the calcined clays where
measured through electric conductivity variation in saturated solution of Ca(OH)2, and the
resistance to compression of mortars with the 35% of the cement volume by the calcined
material. The results were that the calcined clays presented a high level of pozzolanic activity
so that they can be used as partial substitution of portland cement, in this way showing that
they can be one of the possibilities of advantage of this material considered sterile.

Key words: sterile, clay, pozzolanic activity
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INTRODUÇÃO

No Estado de Minas Gerais existe uma grande concentração de atividades mineradoras. A
Mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, mais especificamente a Microrregião de
Araxá, possui três mineradoras, sendo duas extratoras de fosfatados e uma extratora de
pirocloro. Os fosfatados possuem como destinação principal à produção de fertilizantes. O
pirocloro é beneficiado para produção de nióbio metálico e seus derivados.
A Microrregião de Araxá possui dois complexos mineradores, o complexo do Barreiro e o
Complexo da Tapira. O complexo de Barreiro está localizado no município de Araxá - MG e
existem nele atualmente duas empresas mineradoras. O Complexo de Mineração de Tapira
(CMT) está localizado no município de Tapira - MG, distante cerca de 35 km da cidade de
Araxá. Segundo Santos et al. (2002), as atividades do complexo ocupam uma área de
aproximadamente, 78 milhões de m² com uma produção anual de concentrado (em termos de
P2O5 contido) em torno de 1,6 milhões de toneladas.
Com o crescimento na demanda de produção de fertilizantes, ocorre de maneira proporcional
a este, o aumento do passivo ambiental representado pelos materiais considerados rejeitos e
estéris e que atualmente são acondicionados em barragens de contenção de lamas e rejeitos ou
em enormes monturos que cada vez mais, requerem grandes áreas para sua disposição. O
processo industrial do Complexo de Mineração de Tapira gera rejeitos da ordem de 85% da
massa alimentada na usina de concentração (SANTOS et al., 2002).
Ambos complexos mencionados anteriormente possuem entre os seus rejeitos materiais de
natureza argilosa. Este trabalho tem como objetivo o estudo de uma destinação nobre para
estas argilas.
Dada a importância do cimento para o desenvolvimento mundial, fazendo do concreto o
segundo produto mais consumido no mundo, perdendo, apenas, para a água. Números
divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC, 2012), indicam que o
consumo total de cimento no Brasil no ano de 2011 alcançou a marca recorde dos 64,9
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milhões de toneladas, e que a expectativa para o ano de 2012 é de um novo recorde no
consumo de cimento.
Sabe-se que os produtos à base de cimento portland possuem um grande potencial de
promover soluções para a imobilização de resíduos industriais, tornando-os economicamente
viáveis, e ainda contribuindo para o desenvolvimento sustentável das atividades industriais.
A incorporação de resíduos industriais em compósitos cimentícios, como os materiais que
possuem atividade pozolânica, tais como as argilas calcinadas, é uma das soluções para o
aproveitamento de subprodutos residuais estando em acordo com os princípios da
sustentabilidade.
Neste sentido, este trabalho contribuirá para o estudo de um resíduo industrial, constituído
essencialmente de argilas, objetivando investigar a possibilidade de estas argilas, quando
termicamente ativadas, possuírem um considerável potencial pozolânico de maneira que
possam vir a serem utilizadas como matéria-prima na substituição parcial do cimento
portland.

1.1 Justificativa
Esse trabalho encontra plena justificativa no grande volume de rejeitos de material argiloso
gerado nas atividades mineradoras da Microrregião de Araxá e nos diversos benefícios
tecnológicos, econômicos e ambientais que a utilização de argilas no processo de fabricação
de compósitos cimentícios pode trazer.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral
É objetivo geral deste trabalho caracterizar e estudar a utilização de argilas residuais
originadas da extração mineral da Mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, mais
especificamente na Microrregião de Araxá, na fabricação de compósitos cimentícios.
19

1.2.2 Objetivos específicos
Este trabalho tem como objetivos específicos:
• realizar a caracterização física, química, mineralógica e microestrutural das argilas residuais;
• avaliar o potencial pozolânico das argilas residuais nas condições de calcinação;
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Cimento portland
A origem do cimento data de 4500 anos atrás. A palavra cimento deriva do latim “caementu”,
que era usada na antiga Roma, para designar uma espécie de pedra natural de rochedos que
não possuía cortes e/ou ângulos retos.
Os monumentos do Egito antigo, já utilizavam uma liga constituída por uma mistura de gesso
calcinado. Grandes obras como o Pantheon e o Coliseu de Roma, foram construídas com o
uso de solos de origem vulcânica, que possuíam propriedades de endurecimento sob a ação da
água. O grande passo no desenvolvimento do cimento foi dado em 1756 pelo inglês John
Smeaton, que conseguiu obter um produto de alta resistência por meio de calcinação de
calcários moles e argilosos. Em 1824, o construtor inglês Joseph Aspdin queimou
conjuntamente pedras calcárias e argila, transformando-as num pó fino. Este pó quando
misturado à água, após secar, tornava-se tão duro quanto as pedras da ilha de Portland, muito
usada na época nas construções da Grã-Betanha. A mistura então foi patenteada e recebeu o
nome de cimento portland, por apresentar cor e propriedades de dureza e solidez semelhantes
das rochas da ilha britânica de Portland (BATTAGIN, 2010).
Segundo a ABCP (2010), cimento pode ser definido como um pó fino, com propriedades
aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob a ação de água. Aglomerante, pois, é
o material ligante que quando hidratado forma uma pasta resistente capaz de promover a
união dos grãos de agregados.
O cimento é abordado por Mattos (2007) como sendo um material pulverulento, formado,
preferencialmente, por silicatos e aluminatos de cálcio, que ao serem misturados com a água
hidratam-se e produzem o endurecimento da massa, que pode então oferecer elevada
resistência mecânica. Depois de endurecido, mesmo que seja novamente submetido à ação da
água, o cimento não se decompõe mais.
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O termo cimento portland é a denominação convencional para o material usualmente
conhecido na construção civil como cimento (ABCP, 2010). O cimento portland (CP) é um
aglomerante hidráulico, produzido a partir do processo de moagem da mistura de proporções
adequadas de calcário e argila sinterizados; rico em silicatos de cálcio hidráulicos, geralmente
adicionado com sulfatos de cálcio como regulador de tempo de pega (MEHTA e
MONTEIRO, 1994 apud PINHEIRO, 2008).
O cimento portland, misturado com água e outros materiais de construção, tais como a areia, a
pedra britada, a cal e outros, resulta nos concretos e nas argamassas que podem ganhar formas
e volumes diversos, de acordo com as necessidades de cada projeto ser usadas na construção
de casas, edifícios, pontes, barragens, etc. (ABCP, 2010).
As características e propriedades desses concretos e argamassas vão depender da qualidade e
proporções dos materiais com que são compostos. Dentre eles, entretanto, o cimento é o mais
ativo, do ponto de vista químico. Pode-se dizer que o cimento é o principal responsável pela
transformação da mistura dos materiais componentes dos concretos e das argamassas no
produto final desejado seja: uma laje, uma viga, um revestimento e outros (SNIC, 2012).

2.1.1 Processo de fabricação do cimento portland
O cimento portland é obtido como resultado, principalmente, da calcinação da mistura
homogênea de argila e calcário.
O processo de fabricação do cimento como podemos observar na seqüência enumerada na
Figura 2.1, inicia-se pela extração (1) das matérias-primas o calcário e a argila, ambos obtidos
de jazidas em geral situadas nas proximidades das fábricas de cimento. O calcário é britado
(2) para se reduzir o tamanho das rochas, em seguida depositado ainda em forma de brita, e,
em proporções adequadas misturado com a argila num processo de pré-homogeneização (3).
Esta etapa é importante para garantir a qualidade da dosagem do produto (90% de calcário e
10% de argila), segundo Tiboni (2007). Esta mistura é levada para ser moída em moinhos de
bolas horizontais (4), que transformam o material num pó finíssimo que constitui a farinha
crua (processo via seca). Esta farinha é então armazenada em silos de homogeneização (5).
Após a homogeneização completa, o material passa por um pré-aquecimento (6), na torre de
ciclones. A mistura formada atravessa então um forno rotatório (7) de grande diâmetro e
comprimento, cuja temperatura interna chega a alcançar 1450°C. O intenso calor transforma a
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mistura em um novo material, denominado clínquer, que se apresenta sob a forma de pelotas
de cor escura, fosco, com propriedades hidráulicas.
A Figura 2.1 mostra o esquema simplificado da fabricação de clínquer Portland.

Figura 2.1 - Esquema de fabricação do cimento portland (GOBBO, 2003)

A seqüência das reações é a seguinte: Na temperatura de 100°C, a água livre é evaporada. Na
zona de calcinação (100 → 750°C), a água de cristalização dos argilominerais é perdida. Na
zona de transição (750 → 1000°C), o carbonato de cálcio é destruído, gerando CaO e dióxido
de carbono CO2. Entre 1000°C e 1.450°C, zona de sinterização, ocorre a fusão parcial da
mistura, com a formação dos silicatos tricálcico (3CaO.SiO2) e dicálcico (2CaO.SiO2),
principais constituintes do clínquer. Na zona de resfriamento (1450 → 1300°C) há a
cristalização do material fundido, com a formação do aluminato de cálcio e do ferroaluminato
de cálcio (BARATA, 2007). Após a formação do clínquer dentro dos fornos é feito um
resfriamento brusco até cerca de 150°C, que é necessário para que os cristais dos compostos
formados permaneçam de forma desordenada e, portanto, reativos com a água. O resfriamento
rápido solidifica as diferentes fases nas suas formas a alta temperatura, não permitindo que
elas sigam sua transformação natural de fase, que ocorreria sob o resfriamento lento (AÏTCIN,
2000 apud TIBONI, 2007). O clínquer resfriado é moído com adição entre 4 a 5% de gesso
até transformar-se em pó, resultando no cimento portland comumente utilizado em todo
mundo.
O clínquer em pó tem a peculiaridade de desenvolver uma reação química em presença de
água, na qual ele, primeiramente, torna-se pastoso e, em seguida, endurece, adquirindo
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elevada resistência e durabilidade. Essa característica adquirida pelo clínquer, que faz dele um
ligante hidráulico muito resistente, é sua propriedade mais importante (ABCP, 2010).

2.1.2 Composição do cimento
Para Liduário (2006), Tiboni e Mattos (2007), com base na definição de cimento portland
pode-se inferir que sua composição é integrada de elementos compostos de carbonato de
cálcio provenientes de materiais de origem calcária donde se originam as fontes de cálcio; e
sílica, alumina e os óxidos de ferro encontrados nas argilas.
Ainda segundo os mesmos autores e mais Pinheiro (2008) e Barata (2007), os compostos do
cimento portland são expressos através dos óxidos dos elementos presentes. Durante a
produção do cimento esses materiais são combinados quimicamente, e da interação desses
óxidos entre si dentro do forno são formados compostos mais complexos. Os elementos a
partir das matérias primas e os principais compostos formados são apresentados na Tabela
2.1.
Tabela 2.1 - Matéria-prima, elementos constituintes e compostos do cimento portland (MEHTA e
MONTEIRO, 1994)
Material

Pedra calcária →

Elementos constituintes

CaCO3 = CaO + CO2

+
Argila

→

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + H2O

Compostos
3CaO.SiO2
C3S → silicato tricálcico
2CaO.SiO2
C2S → silicato dicálcico
3CaO.Al2O3
C3A → aluminato tricálcico
4CaO.Al2O3.Fe2O3
C4AF → ferroaluminato tetracálcico

Os principais compostos são o silicato tricálcico (3CaO.SiO2), o silicato dicálcico
(2CaO.SiO2), o aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3) e a fase ferrita ou ferroaluminato
tetracálcico, de composição média (4CaO.Al2O3.Fe2O3). Outros óxidos são encontrados em
menores concentrações nas matérias primas como MgO, TiO2, MnO2 e os álcalis K2O e
Na2O. A composição real varia consideravelmente entre os vários tipos de cimento e influi
nas propriedades finais do produto.
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2.1.3 Adições
As adições são outros materiais que, misturados ao clínquer na fase de moagem, permitem a
fabricação dos diversos tipos de cimento portland hoje disponíveis no mercado,
proporcionando a estes uma melhora no desempenho. Estes outros materiais são as escórias
de alto-forno, os materiais carbonático (fíler), e os materiais pozolânicos.
O gesso, uma adição presente em todos os tipos de cimento portland, tem como função básica
controlar o tempo de endurecimento (pega). Caso não se adicionasse o gesso ao clínquer do
cimento, quando este entrasse em contato com a água, endureceria quase que
instantaneamente.
As escórias de alto-forno são obtidas durante a produção de ferro-gusa nas indústrias
siderúrgicas. Adicionando-se a escória de alto-forno ao clínquer com gesso, guardadas certas
proporções, pode-se obter como resultado um tipo de cimento que apresenta melhoria de
algumas propriedades, como maior durabilidade e maior resistência final.
A adição de materiais pozolânicos ao clínquer moído com gesso, em presença de água, faz
com que estes materiais reajam com hidróxido de cálcio, e apresentem a propriedade de
ligante hidráulico. Isto torna o cimento obtido com adições pozolânicas viáveis, e até
recomendáveis em certos casos, pois oferece a vantagem de conferir maior impermeabilidade
aos concretos e às argamassas.
Outros materiais pozolânicos em caráter regional têm sido estudados, tais como as cinzas
resultantes da queima de cascas de arroz e a sílica ativa que é um pó finíssimo das chaminés
das fundições de ferro-silício.
Os materiais carbonáticos são rochas moídas, que apresentam carbonato de cálcio em sua
composição tais como o próprio calcário. São conhecidos como fíler calcário. Servem para
tornar os concretos e as argamassas mais trabalháveis, isso porque os grãos ou partículas
desses materiais moídos têm dimensões adequadas para se alojar entre os grãos ou partículas
dos demais componentes do cimento, funcionando como um verdadeiro lubrificante.
Todas as adições, escória de alto-forno, materiais pozolânicos e materiais carbonáticos, são
totalmente compatíveis com o clínquer e terminam por conferir ao cimento pelo menos uma
qualidade a mais (ABCP, 2010).
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2.1.4 Tipos de cimentos
De acordo com a ABCP (2010) existem no Brasil vários tipos de cimento portland, diferentes
entre si, principalmente em função de sua composição e atendem ao mercado de forma geral.
Entretanto, alguns, têm certas características e propriedades que os tornam mais adequados
para determinadas aplicações, permitindo que se obtenha um concreto ou uma argamassa com
a resistência e durabilidade desejadas, de forma mais econômica.
As determinações da qualidade e da quantidade das matérias-primas que vão constituir os
diversos tipos de cimento portland devem estar em conformidade com as normas técnicas que
definem não somente as características e propriedades mínimas que os cimentos portland
devem apresentar como, também, os métodos de ensaio empregados para verificar se esses
cimentos atendem às exigências das respectivas normas. No País a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) prepara e divulga normas técnicas que são usadas no mercado
como padrão de referência. Existem no Brasil 56 fábricas de cimento portland e todas elas
atendem às exigências das normas técnicas determinadas pela ABNT.
A ABCP (2010) externa que o mercado nacional dispõe de oito alternativas, que suprem com
igual desempenho aos mais variados tipos de obras. Os principais tipos de cimento portland
existentes no Brasil com suas respectivas normas e os teores dos componentes são
apresentados na Tabela 2.2.
Pode-se verificar observando a Tabela 2.2, que a grande maioria dos cimentos produzidos tem
a incorporação de algum tipo de adição mineral, como; o CP III (com até 70% de escória de
alto-forno) e o CP IV (com até 50% de algum tipo de pozolana). O objetivo dessas adições é
reduzir os custos energéticos gastos com a produção do clínquer. Para Metha e Monteiro
(1994) a economia dos custos foi fundamental para o desenvolvimento dos cimentos portland
compostos.
Um exemplo disso, segundo Barata (2007), é que, recentemente na região metropolitana de
Belém, a única empresa que fornece cimento a granel, a Cimentos do Brasil S/A (CIBRASA),
deixou de fabricar o cimento CP II Z, com incorporação de até 14% de pozolana (argila
calcinada), em prol do CP IV, com percentuais de 32% da mesma pozolana.
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Tabela 2.2 - Tipos de cimentos existentes no Brasil adaptado de ABCP (2010)
Tipos de
cimento

Escória de
alto-forno

Material
pozolânico

Material
carbonático

Nomeclatura

Clínquer

CP I

100

0

CP I - S

99 - 95

1-5

Cimento
portland
composto
com escória

CP II - E

94 - 56

6 - 34

---

0 - 10

Cimento
portland
composto
com
pozolana

CP II - Z

94 - 76

---

6 – 14

0 - 10

Cimento
portland
composto
com filer

CP II - F

94 - 90

---

---

6 - 10

Cimento
portland de
alto forno

CP III

65 - 25

35 – 70

---

0-5

5735/
1991

Cimento
portland
pozolânico

CP IV

85 - 45

---

15 - 50

0-5

5736/
1991

Cimento
portland de
alta
resistência
inicial

CP V - ARI

100 - 95

---

---

0-5

5733/
1991

Cimento
portland
comum

NBR
5732/
1991

11578/
1991

2.2 Argilas
Para Meira (2001) e Souza (2006) o termo argila permite vários conceitos subjetivos e
interpretativos, isso se deve em função da formação profissional, técnica ou científica
daqueles que se interessam por este material: para um ceramista argila é um material natural
que quando misturado em quantidades adequadas com água se converte numa pasta plástica, e
após secagem e queima adquire considerável dureza; para um sedimentologista representa um
termo granulométrico que abrange todos os sedimentos em que dominam as partículas com
diâmetro esférico equivalente inferior a 2μm; para um petrologista é uma rocha quase sempre
friável de partículas minerais muito finas e não identificáveis ao olho nu; para um
mineralogista é um mineral ou mistura de minerais chamados argilominerais que apresentam
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estrutura essencialmente filitosa e granulométrica muito fina; para os engenheiros civis, a
argila é a parte do solo com granulometria inferior à (#200 - 0,075mm) e finalmente, para um
leigo uma argila ou barro é um material natural onde, quando úmido, a bota escorrega.
Todavia, o conceito de argila, que reúne aceitação mais abrangente, considera a argila como
sendo

um

material

natural,

terroso,

constituída

de

partículas

microscópicas

e

submicroscópicas, em regra com diâmetro esférico equivalente inferior a 2μm, com destaque
para os argilominerais, podendo conter impurezas e, quando associada em quantidade
conveniente de água, desenvolve certa plasticidade. Além disso, endurece após secagem, e
ainda, depois de queimada a elevadas temperaturas, adquire resistência mecânica (SANTOS,
1989, MEIRA, 2001, PUREZA, 2004).
Segundo Callister (2008), uma das matérias-primas cerâmicas mais amplamente utilizadas é a
argila. Esse insumo muito barato, encontrado naturalmente em grande abundância, é usado
com freqüência na forma como é extraído, sem qualquer beneficiamento na sua qualidade.
Uma outra razão para sua popularidade está na facilidade com a qual os produtos à base de
argila podem ser conformados; quando misturados nas proporções corretas, a argila e a água
formam uma massa plástica muito suscetível à modelagem. A peça modelada é seca para
remover parte da umidade, após o que ela é cozida em temperatura elevada para melhorar a
sua resistência mecânica.
Como termo de granulometria, a fração argila geralmente é definida como as partículas
menores que 2µm. Contudo, as partículas classificadas apenas com referência no seu tamanho
podem não conter necessariamente argilominerais. Os solos que não são argilas podem conter
partículas pequenas o suficiente para estar na classificação de argila. Portanto, é apropriado
que partículas de solo menores que 2µm, sejam chamadas de partículas de tamanho de argila
em vez de argila (DAS, 2011). A Figura 2.2 apresenta uma comparação entre as escalas das
principais dimensões das partículas sólidas em solos utilizadas na construção civil por
institutos de pesquisa e órgãos regulamentadores.
O termo material argiloso pode ser aplicado a qualquer material natural de granulometria fina
e de textura terrosa ou argilosa, incluindo os solos que tenham textura argilosa e contenham
teores elevados da fração argila.
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Figura 2.2 - Comparação entre as principais escalas de dimensões de partículas em sólidos (SANTOS,
2008)

2.2.1 Composição química e mineralógica das argilas em geral
Os materiais que servem de base à formação dos minerais argilosos podem ser minerais não
argilosos, minerais argilosos pré-existentes, suspensões coloidais e íons em solução aquosa.
Num mineral argiloso os elementos mais freqüentes (oxigênio, silício, alumínio, ferro,
magnésio, potássio e sódio), no estado iônico, assemelham-se a esferas que se arranjam em
modelos estruturais tridimensionais.
Sabe-se que as argilas são constituídas basicamente por partículas cristalinas extremamente
pequenas de minerais conhecidos como argilominerais, podendo ser compostas por partículas
de um único argilomineral ou pela combinação de vários argilominerais. Os argilominerais
quimicamente são compostos por silicatos hidratados de alumínio e ferro e, ainda, em geral,
possuem certo teor de elementos alcalinos e alcalinos terrosos. Além dos argilominerais, são
encontrados outros materiais e minerais, como matéria orgânica, sais solúveis e partículas de
quartzo, pirita, mica, calcita, dolomita e outros minerais residuais, bem como minerais nãocristalinos ou amorfos (SANTOS, 1989).
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2.2.2 Classificação de argila quanto a sua formação
As argilas são consideradas como residuais ou transportadas (SANTOS, 2008). As argilas
residuais ou primárias são aquelas que permaneceram no local de formação devido a
condições adequadas de intemperismo, topografia e natureza da rocha matriz. As jazidas de
argilas residuais têm aproximadamente as mesmas características da rocha matriz e podem
estar recobertas por formações posteriores. As argilas são chamadas de transportadas,
secundárias ou sedimentares, quando estas são removidas do local original de sua formação.
O seu transporte é feito por águas, geleiras ou ar e a sua deposição final pode ser em rios de
baixa velocidade de correnteza, lagos, pântanos e mares. As argilas sedimentares podem ser
divididas em: marinhas, de estuário, lacustres, de pântanos e fluviais.
Dadas às variadas condições geológicas de formação das argilas estas podem variar na
composição mineralógica qualitativa e quantitativa dos argilominerais. Em função dessa
variabilidade da constituição das argilas é difícil classificá-las, levando ao conceito, segundo
Santos (1989), de que não existem duas argilas iguais. A essa complexidade deu origem a
uma nomenclatura geográfica e outra geológica. A geográfica identifica a argila pela
localidade de sua extração como: argilas de São Simão\GO, Guarulhos\SP, Ponte Alta e
Sacramento\MG entre outras, e a geológica a classifica de acordo com o local de ocorrência
da argila em relação à rocha matriz. Há também aquelas que recebem a nomenclatura
relacionada com seu uso, tais como: Bond Clay, Brick Clay, Fire Clay e outras.

2.2.3 Caracterização de uma argila
A caracterização de uma argila pode ser feita na argila nos seguintes estados:
a) natural, conforme retirado de sua ocorrência, úmida ou seca;
b) após desagregação, cominuição ou moagem, com ou sem separação granulométrica;
c) após separação em meio liquido através de peneiras, floculação e secagem;
d) após separação fluidodinâmica em ciclones e hidrociclones.
Caracterizar uma argila, especialmente visando o seu uso tecnológico, é conhecer a
variabilidade de suas propriedades. Assim, segundo Santos (1989) (apud SANTOS, 2008),
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uma argila tem que ser caracterizada preliminarmente para sua utilização tecnológica, ou seja,
deve-se medir e ou determinar experimentalmente algumas de suas propriedades listadas a
seguir:


Textura - em termos macroscópicos é conseqüência das formas das partículas
constituintes das argilas conforme são encontrados naturalmente.



Granulometria - distribuição granulométrica das partículas, em regra com diâmetro
esférico equivalente a 2μm ou inferior.



Superfície específica - quanto menor o tamanho do grão, maior a sua área específica,
definida como: a soma da área da superfície externa com área da superfície interna das
partículas constituintes, por unidade de massa em m²/g.



Composição - a identificação da composição química e mineralógica, dos materiais
não-cristalinos e cristalinos; não-argilominerais e ou argilominerais, qualitativa e
quantitativa.



Troca de Íons - potencial eletrostático resultante do desequilíbrio das cargas elétricas
devido às substituições isomórficas, capacidade de troca de cátions.



Plasticidade - consiste em maior ou menor capacidade de uma massa de argila e água
ser moldada sem ruptura por aplicação de uma força exterior e pela retenção da forma
quando a força é retirada. Pode ser determinada pelo índice de plasticidade que é a
diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade (IP = LL – LP), que
indica o intervalo de umidade na qual a argila possui plasticidade.



Viscosidade - o comportamento reológico do sistema argila-água, assemelha-se ao de
um fluído constituído por um número infinito de moléculas lamelares, deslizando
umas sobre as outras. Algumas suspensões de argila, dependendo do tempo que são
deixadas em repouso, apresentam propriedades tixotrópicas.



Comportamento em função da temperatura - contração de volume na secagem a 110ºC
e aumento da resistência mecânica após a queima a altas temperaturas devido a
modificações estruturais e o desenvolvimento das fases vítreas.
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Os ensaios mais sofisticados como análise química, difração de raios-X (DRX), análise
térmica diferencial (DTA) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), permitem a
identificação da composição, estrutura e propriedades fundamentais dos constituintes das
argilas.
Devido à complexidade da constituição das argilas, dados de análise química, isoladamente,
sem informações adicionais, obtidos por difração de raios-X e análise térmica diferencial,
podem levar a conclusões errôneas sobre seus possíveis empregos.
É consenso no meio científico que as propriedades físico-químicas de determinada argila e,
conseqüentemente a sua possível aplicação para determinado fim, dependem dos
argilominerais que a constituem (SANTOS, 2008).
De acordo com Santos (1989) (apud SANTOS, 2008) pelo conhecimento de um conjunto
dessas propriedades é possível prever, com bastante segurança, a qual produto industrial uma
argila se destina.
Na busca de uma melhor previsão dos resultados da calcinação da argila para produção de
pozolana, é possível à utilização de algum desses critérios, específicos das tecnologias de
argilas, associados a ensaios correntes de mecânica de solos para seleção de matéria-prima,
argilas, de qualidade satisfatória ao emprego como pozolana.
O estudo das propriedades das argilas e, principalmente, a identificação dos argilominerais
que as constituem oferecem atrativos especiais como campo de pesquisa, pois é um dos raros
casos em que as pesquisas fundamentais, físico-química dos solos, essencialmente de
laboratório, podem ser aplicadas aos vários ramos da ciência: cerâmicas, petróleo, metalurgia,
engenharia civil e de materiais entre outros (SANTOS, 1989).

2.2.4 Estrutura dos argilominerais
Argilominerais são os minerais constituintes característicos das argilas, quimicamente são
silicatos de alumínio hidratados, podendo conter ainda elementos como magnésio, ferro,
cálcio, sódio, potássio, lítio e outros (BARBOSA, 2009 e SOUZA, 2006).
Os argilominerais são compostos por duas unidades básicas: tetraedro de sílica e octaedro de
alumina. Cada tetraedro consiste em quatro átomos de oxigênio nos vértices com o silício no
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centro. A combinação das unidades tetraédricas de sílica forma uma lâmina de sílica, onde
três átomos de oxigênio na base de cada tetraedro são compartilhados por tetraedros vizinhos.
As unidades octaédricas consistem de seis hidroxilas em torno do átomo de alumínio, e a
combinação das unidades octaédricas de hidróxido de alumínio forma uma lâmina octaédrica,
chamada de gibsita. Às vezes, o alumínio pode ser substituído por magnésio nas unidades
octaédricas, sendo chamado de brucita (DAS, 2011). A Figura 2.3 representa as unidades
básicas citadas.

Figura 2.3 - Estruturas básicas dos argilominerais e suas representações em camadas (MITCHELL,
1993 apud SANTOS, 2008)

A quantidade de lamelas por camada divide os argilominerais em dois grupos: difórmicos
(camada 1:1, ou seja, cada camada do argilomineral é composta de uma lamela tetraédrica
ligada à outra lamela octaédrica) ou trifórmicos (camadas 2:1, ou seja, duas lamelas
tetraédricas envolvendo uma lamela octaédrica).
Cabral (2005) (apud SANTOS, 2008) sugere que uma massa cerâmica ideal para produção de
agregado artificial de argila calcinada, deve conter pelo menos, de forma predominante, um
dos seguintes argilominerais: ilita, caulinita, ou montmorilonita, independentemente do
percentual que esta predominância seja observada. A Figura 2.4 ilustra a representação em
camadas destes principais argilominerais.
Os argilominerais são responsáveis por propriedades muito importantes nas argilas, tais como:
plasticidade, viscosidade e resistência mecânica, que lhes permitem um grande campo de
aplicações tecnológicas (PUREZA, 2004).
Os três principais argilominerais presentes nas argilas são a caulinita, a montmorilonita e a
ilita. A presença dos diversos argilominerais e impurezas nas argilas influem na plasticidade,
na água de moldagem e no comportamento durante a secagem e queima. O conhecimento de
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como cada um dos componentes da argila interfere no processamento é um importante fator
para obtenção de produtos com desempenho satisfatório.

Figura 2.4 - Representação esquemática em camadas de argilominerais (CRAIG, 1990 apud SANTOS,
2008)

A caulinita (1:1 - tetraedro/octaedro) é formada pela repetição de camadas de lâmina de sílicagibsita e é o argilomineral que compõe as argilas plásticas de uso normal na indústria
cerâmica, além de ser o principal constituinte do caulim. Possui características específicas,
pois apresenta quantidade elevada de partículas finas e inércia aos agentes químicos. Em
água, este mineral não é expansível. A energia de coesão nas caulinitas é a de ligações de
hidrogênio entre grupos de hidroxila de uma camada e átomos de oxigênio de camada
adjacente. A caulinita, quando pura, tem baixa plasticidade e baixa resistência mecânica a
verde. A sinterização se inicia ao redor de 1250°C e a fusão em torno de 1700°C. Perde a
água de constituição entre 550 e 650°C, o que provoca perda de massa e contração linear.
Após a queima, apresenta cor branca, a não ser que venha acompanhada de outros minerais. A
Figura 2.5 apresenta a estrutura cristalina da caulinita.

Figura 2.5 - Estrutura cristalina da caulinita (KIRSCH, 1972 apud SANTOS, 2008)
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As montmorilonitas (2:1 tetraedro/octaedro/tetraedro) são constituídas por duas lâminas de
sílica, com uma lâmina central gibsita, unidas entre si por oxigênios comuns às camadas e
empilhadas umas sobre as outras de modo raramente ordenado, de acordo como se pode
verificar na Figura 2.6. Este argilomineral, devido a sua natureza, pode absorver em sua
estrutura grandes quantidades de água, aumentando expressivamente as propriedades
coloidais e plásticas da argila. Quando pura, a montmorilonita tem contração linear na
secagem que pode variar de 12 a 23% e mais 20% na queima, interferindo da mesma forma na
secagem e na queima de argilas que a contenha. O ferro, freqüentemente presente na sua
estrutura, é liberado próximo aos 800°C na forma de hematita, também colaborando para a
coloração vermelha do produto queimado. As argilas com teores maiores que 3% de
montmorilonita, são muito plásticas, podendo apresentar a formação de trincas durante a
secagem.

Figura 2.6 - Estrutura cristalina da montmorilonita (KIRSCH, 1972 apud SANTOS, 2008)

A ilita: (2:1 tetraedro/octaedro/tetraedro) consiste em uma lâmina de gibsita ligada a duas
lâminas de sílica conforme se pode verificar na Figura 2.7 sua estrutura cristalina. São argilas
não expansivas. Diferem das montmorilonitas pela ausência de inchamento entre as camadas
com água ou compostos orgânicos. Os cátions que compensam a carga da camada negativa
líquida são usualmente íons potássio. Visto que as camadas não se separam sob adição de
água, os íons potássio entre as camadas não estão disponíveis para troca – são fixos. Somente
os íons potássio nas superfícies externas podem ser trocados por outros cátions. A capacidade
de troca iônica das ilitas é menor, em relação as montmorilonitas, pois somente os cátions
externos das ilitas são cambiáveis. A ilita é um silicato de alumínio hidratado com elevado
teor de óxido de potássio. Aparece normalmente em partículas de dimensões coloidais e em
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mistura íntima com outros argilominerais, conferindo plasticidade à argila. A contração linear
na secagem varia de 4 a 11%, na queima varia de 9 a 15%. As ilitas têm o ponto de
amolecimento entre 1050 e 1150°C, devido ao alto teor de potássio. Na maioria das vezes
contém ferro na sua estrutura, o qual é liberado na forma de hematita, por volta de 900°C,
contribuindo para a coloração avermelhada na cerâmica vermelha.

Figura 2.7 - Estrutura cristalina da ilita (KIRSCH, 1972 apud SANTOS, 2008)

Além desses argilominerais mais freqüentes, as argilas podem apresentar diferentes teores de
matéria orgânica. A matéria orgânica é encontrada sob diversas formas nas argilas, em
pequenas proporções aumenta a plasticidade, facilita a moldagem, aumentando a resistência
do produto seco. Entretanto, quando em excesso, poderá causar, devido à grande contração,
trincas na secagem e na queima. Um defeito muito comum nas argilas que contém matéria
orgânica é a formação de núcleos pretos, devido a uma difícil oxidação total durante a
queima.

2.2.5 Comportamento dos argilominerais em relação ao calor
Os argilominerais, quando aquecidos até 150ºC, perdem a água dos poros (presente nos vazios
entre os cristais, ou entre os agregados de cristais); e a água adsorvida (águas que penetram os
poros e se adsorvem as superfícies dos argilominerais carregados negativamente devido ao
caráter dipolar das moléculas de água). Entre 400 e 900ºC, ocorre à expulsão da água ligada
estruturalmente (presente entre as lamelas dos cristais produzindo um forte inchamento
intracristalino) sob a forma de grupos de (OH). No mesmo nível de temperatura, a estrutura
cristalina é parcialmente destruída ou modificada.
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A temperatura de aproximadamente 900ºC ocorre larga destruição da estrutura cristalina;
então, em alguns casos isolados, já pode dar-se a fusão total ou parcial. Na maior parte dos
casos, entretanto, segue, após a destruição da estrutura cristalina e conseqüente produção de
componentes amorfos, um intervalo no qual se formam, a partir destes últimos, fases
cristalinas, como: mulita, cristobalita, etc. Depois disto, à medida que a temperatura se eleva,
ocorre a fase vítrea e finalmente fusão do material.
Nas tabelas 2.3, 2.4, 2.5, são citadas as ocorrências no comportamento dos argilominerais
caulinita, montmorilonita e ilita durante o aquecimento.
Tabela 2.3 - Reações por faixa de temperatura - Caulinita (KIRSCH, 1972 apud SANTOS, 2008)
Temperatura ºC

Reações

100 – 150

Perda da água dos poros, da água adsorvida e redução de volume

200 – 300

Oxidação das impurezas orgânicas

400 – 500

Oxidação das impurezas contendo sulfetos

400 – 600

Perda dos grupos (OH), ligados estruturalmente

500 – 920

As impurezas carbonatadas (Calcita, dolomita e siderita) desprendem
CO2

600 – 900

Formação de SiO2 e Al2O3 residuais e amorfos dotados de forte
capacidade de reagir:

A partir de 950
1200
1650 – 1775

Formação de mulita (3Al2O3 2SiO2)
Mulita e a cristobalita formadas
Fusão após fase vítrea: a presença de ferro, álcalis e solos alcalinos
provocam redução do ponto de fusão

As reações da montmorilonita são semelhantes as da caulinita, com exceção das reações nos
seguintes intervalos de temperatura.
Tabela 2.4 - Reações por faixa de temperatura - Montmorilonita (KIRSCH, 1972 apud SANTOS,
2008)
Temperatura ºC

Reações

100 – 300

Perda da capacidade de inchamento pela expulsão completa de água
interlamelar

450 – 850

Perda dos grupos (OH), ligados estruturalmente

900 – 1300

Formação de fases cristalinas: cristobalita, anortita, cordierita ou mulita
de acordo com a composição química

1000 – 1400

Início da fusão, variável conforme a composição
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A ilita também apresenta reações semelhantes as da caulinita, mas a perda dos grupos das
hidroxilas, ligados estruturalmente, começa quando a temperatura atinge 400ºC, e pode
continuar até 900ºC.
Tabela 2.5 - Reações por faixa de temperatura - Ilita (KIRSCH, 1972 apud SANTOS, 2008)
Temperatura ºC
A partir de 800
940
1100 – 1400

Reações
Formação de espinélio
Início da formação de mulita
Início da fusão, variável conforme a composição

2.3 Pozolanas
As primeiras construções desenvolvidas pelo homem acerca de aproximadamente 10.000 anos
indicam que a terra argilosa foi provavelmente o primeiro material ligante utilizado. A cal
surge posteriormente, descoberta ao que tudo indica, pela civilização grega, uma das pioneiras
na utilização deste material como aglomerante (VIEIRA, 2005).
Malhotra e Mehta (1996) afirmam que o uso de adições provém do período de 1500 a.C., na
Grécia, onde se adotava um material de origem vulcânica originado de erupções ocorridas na
ilha Santorini. Esta afirmação evidencia que o uso de adições minerais na construção é
anterior à invenção do cimento sendo, também, anterior à adoção do termo pozolana para
alguns tipos de adições minerais (CARMO, 2006).
Segundo Vieira (2005), os gregos e os romanos sabiam que certos materiais vulcânicos,
quando finamente moídos e misturados à cal e à areia, produziam argamassas de maior
resistência, e que essas tinham capacidade de endurecer sob a água e resistir à sua ação.
O termo pozolana remete a Roma antiga. Os romanos por volta do ano 300 a.C., utilizavam as
cinzas vulcânicas, que eram encontradas aos pés do Monte Vesúvio, em Pozzuoli. Daí surgiu
o nome do material que ficou conhecido como pozolana, devido ao nome da cidade
(PINHEIRO, 2008). As pozolanas foram utilizadas pelos Romanos em diversos tipos de
construções, e sua resistência e durabilidade são comprovadas pelas estruturas que
sobreviveram ao logo dos séculos, como por exemplo, o Pantheon Romano. Segundo
registros históricos da época, os romanos quando não dispunham de materiais vulcânicos,
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usavam telhas cerâmicas moídas que produziam efeito de mesma natureza (FARIAS FILHO,
2007).
Com a descoberta de novos materiais naturais que, ao reagir com a cal apresentavam
propriedades cimentíceas, o termo pozolana passou a ser utilizado de forma mais abrangente
(TASHIMA, 2006) e mais recentemente foi também estendido a outros materiais, naturais ou
artificiais, que exibem comportamento semelhante (VIEIRA, 2005).
Antes do surgimento do cimento portland no século XIX, as pozolanas foram os materiais
cimentícios utilizados em argamassas e concretos em diversas construções.
Solos argilosos calcinados, na forma de fragmentos de materiais cerâmicos moídos, foram as
primeiras pozolanas artificiais e, misturados à cal, constituíram, o primeiro cimento hidráulico
produzido pelo homem (VIEIRA, 2005). De fato, as argilas calcinadas foram as primeiras
pozolanas utilizadas como adição mineral ao cimento portland, a partir de 1909, na Inglaterra,
no que se denominou de cimento vermelho de Potter (ZAMPIERI, 1989).
Com a invenção do cimento portland (CP), o uso de pozolanas decresceu gradualmente. O
impacto causado pelo CP foi tão grande, que depois do seu aparecimento e da sua fabricação
industrial, as pozolanas praticamente caíram no esquecimento durante décadas, o que abriu
caminho permitindo o prodigioso desenvolvimento da construção civil neste último século e
meio (FAJARDO, 2005). Este declínio deveu-se às características comparativas entre os
materiais, com vantagens para o CP, que possui tempo de pega mais rápido e maior
resistência mecânica (PINHEIRO, 2008).
Contudo, para Fajardo (2005), já há algum tempo, o uso das pozolanas começou novamente a
tomar impulso em virtude da união de fatores de cunho técnico (materiais, energéticos e
ecológicos) com os econômicos, resultante da substituição de parte do cimento pela pozolana.
O custo de uma pozolana pode chegar a ser de (1/2) a (1/3) daquele do cimento, de acordo
com uma série de variáveis, como a sua extração, preparação e transporte.
No Brasil, o primeiro registro da utilização de material pozolânico remonta ao período da
construção da barragem de Jupiá (MS) em 1964, mas somente em 1969 ocorreu a
comercialização do chamado cimento portland pozolânico, o qual utilizava cinzas volantes
coletadas na termelétrica de Charqueadas (RS). No período entre 1975 e 1982 várias
cimenteiras produziram cimentos pozolânicos com incorporação de argilas calcinadas. Nas
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últimas décadas, por razões econômicas, observa-se o emprego de pozolanas disponíveis
regionalmente (ZAMPIERI, 1989).
Atualmente afirma Vieira (2005), têm crescido as pesquisas que buscam a obtenção e o
beneficiamento de pozolanas de baixo custo a partir de subprodutos industriais, com intuito de
sua utilização como substitutas parciais do cimento portland em argamassas e concretos.
Segundo estes estudos, com estas substituições acredita-se em um duplo benefício para o
meio ambiente, uma vez que se agrega valor aos resíduos cuja exposição na natureza é fonte
de degradação ambiental e reduz-se o consumo de cimento poupando as reservas de calcário.
Devido a diversos fatores (ecológicos, econômicos e técnicos), busca-se aumentar o consumo
de adições minerais ao cimento portland, tendo como principal fonte, de acordo com Mehta e
Monteiro (1994), pozolanas procedentes de resíduos industriais, como a sílica ativa oriunda
da indústria metalúrgica, a cinza volante, subproduto das usinas termoelétricas, a escória de
alto forno moída, subproduto da fabricação do ferro gusa, e as agrícolas, como as cinzas de
casca de arroz e do bagaço de cana de açúcar (CARMO, 2006).

2.3.1 Definição e propriedades gerais das pozolanas
Segundo a NBR 12653 (ABNT 1992), materiais pozolânicos são: “Materiais silicosos ou
silicoaluminosos que, por si sós, possuem pouca ou nenhuma atividade aglomerante, mas que,
quando finamente divididos e na presença de água, reagem com o hidróxido de cálcio à
temperatura ambiente para formar compostos com propriedades aglomerantes”.
De acordo com Santos (1989), as pozolanas são materiais naturais ou artificiais que quando
adicionados às argamassas e concretos, dão origem a produtos com características
tecnológicas superiores e de baixo custo em relação a produtos sem as mesmas adições.
As pozolanas de forma geral citada por Fajardo (2005), Silva (2005) e Nita (2006) são
materiais constituídos de sílica e alumina predominantemente na forma vítrea, amorfa, que na
presença de água em temperatura ambiente combina com o hidróxido de cálcio formando
compostos com propriedades aglomerantes de grande estabilidade e resistência.
É compreendida como atividade pozolânica a capacidade que uma determinada pozolana tem
em reagir com o hidróxido de cálcio, sendo que, quanto maior a quantidade de hidróxido de
cálcio consumido pela pozolana, maior a sua atividade pozolânica (NITA, 2006).
40

A aptidão dos materiais pozolânicos de reagirem com hidróxido de cálcio em condições
normais de temperatura e pressão e formarem compostos de propriedades aglomerantes reside
no fato de que o silício e alumínio presentes na sua composição se encontram em estruturas
amorfas ou desordenadas atomicamente.
As propriedades de uma pozolana variam consideravelmente dependendo de sua origem, isto
porque varia na proporção dos materiais ativos, mineralogia e características físicas. A
capacidade que as pozolanas têm de reagir com hidróxido de cálcio à temperatura ambiente e
em misturas com cal e água depende da sua percentagem de sílica e da alumina. A sílica
confere resistência mecânica às pozolanas, sendo desejável que elas tenham, no mínimo, 40%
de SiO2 e até 30% de Al2O3 e teores mínimos de CaO e MgO. Contudo, a análise química não
é suficiente para avaliar seu potencial pozolânico, embora seja útil no controle qualitativo das
pozolanas (FARIAS FILHO, 2007).
É importante de acordo com Silva (2005), que o material pozolânico esteja finamente moído
para que a sílica possa reagir com o hidróxido de cálcio na presença de água para formar
silicatos estáveis. A sílica deve estar no estado amorfo, isto é vítreo, pois quando apresenta
estrutura cristalina sua reatividade é muito pequena.

2.3.2 Classificação das pozolanas
Dadas as diferentes considerações quanto à classificação dos materiais pozolânicos, não há
pretensão de apresentar em sua amplitude um detalhamento sobre o tema, por isso,
adotaremos para a classificação dos materiais pozolânicos as especificações segundo a NBR
12653 (ABNT, 1992).
A NBR 12653 (ABNT, 1992) dá as seguintes definições para as pozolanas de acordo com sua
origem:


Pozolanas naturais

Materiais de origem vulcânica, geralmente de caráter petrográfico ácido (65% de SiO2) ou de
origem sedimentar com atividade pozolânica.


Pozolanas artificiais

Materiais resultantes de processos industriais ou provenientes de tratamento térmico com
atividade pozolânica.
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De acordo com a NBR 12653 (ABNT, 1992) os materiais pozolânicos são classificados em
três grupos:


Classe N

Pozolanas naturais e artificiais que obedeçam aos requisitos aplicáveis nesta Norma, como
certos materiais vulcânicos de caráter petrográfico ácido, “cherts” silicosos, terras
diatomáceas e argilas calcinadas.


Classe C

Cinza volante produzida pela queima de carvão mineral em usinas termoelétricas que obedece
aos requisitos aplicáveis nesta Norma.


Classe E

Qualquer pozolana cujos requisitos diferem das classes anteriores, conforme estabelecido
nesta Norma.
Segundo Consales (2009), as pozolanas naturais são aquelas que apresentam potencial
pozolânico mesmo não tendo sido submetidas a nenhum processo a não ser a moagem, alguns
autores abrem uma exceção às argilas calcinadas que para despertarem seu potencial
pozolânico são submetidas a tratamentos térmicos com temperatura e tempo de exposição
regulados. Existem, entretanto, outros que consideram a argila calcinada uma pozolana
artificial.
Para que um material seja considerado pozolânico, deve estar em conformidade com as
exigências químicas e físicas estabelecidas na NBR 12653 (ABNT, 1992). As tabelas 2.6 e
2.7 mostram estas exigências.
Tabela 2.6 - Exigências químicas NBR 12653 (ABNT, 1992)
Classes de material pozolânico
Propriedades

N

C

E

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, % mín.

70

70

50

SO3, % máx.

4,0

5,0

5,0

Teor de umidade, % máx.

3,0

3,0

3,0

Perda ao fogo, % máx.

10,0

6,0

6,0

Álcalis disponíveis em Na2O, % máx.

1,5

1,5

1,5
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Tabela 2.7 - Exigências físicas NBR 12653 (ABNT, 1992)
Classes de material pozolânico
Propriedades

N

C

E

Material retido na peneira 45μm, % máx.

34

34

34

índice de atividade pozolânica:
- com cimento aos 28 dias, em relação ao controle, % mín.

75

75

75

- com o cal aos 7 dias, em MPa

6,0

6,0

6,0

- água requerida, % máx.

115

110

110

São vários os materiais que satisfazem essas condições segundo Castro (2008). Pinheiro
(2008), cita que não deve haver limitações restritivas quanto à composição química dos
materiais pozolânicos, uma vez que não há uma correlação exata entre composição química,
finura e o estado vítreo destes materiais. Portanto é necessário agrupá-los segundo critérios
que possibilitem uma avaliação prévia de seus desempenhos e características químicas e
mineralógicas.

2.3.3 Reação pozolânica
A reação entre a pozolana e o hidróxido de cálcio é chamada de reação pozolânica (MEHTA e
MONTEIRO, 1994). Os principais produtos da reação pozolânica que ocorre durante a
hidratação dos cimentos, são os silicatos e aluminatos de cálcio hidratado. A reação
pozolânica é apresentada na equação 2.1.
Pozolana + CH + H → CSH

(2.1)

Onde
- CH - hidróxido de cálcio;
- H - H2O - água;
- CSH - silicato de cálcio hidratado.
A sílica da pozolana reage com o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) da pasta do cimento
hidratado para a formação de silicato de cálcio hidratado (CaO.SiO2. (H2O)5), responsável
pela resistência da pasta de cimento hidratado. A capacidade de reação química da pozolana
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com o hidróxido de cálcio é tanto pela quantidade de hidróxido de cálcio que a sílica presente
consegue fixar quanto pela rapidez de fixação (KIELING, 2009).
No processo de hidratação do cimento portland comum em torno de 15 a 25% de CH em
volume é formado, sendo necessário até 25% de sílica ativa para consumir a maior parte do
CH liberado aos 28 dias (TAYLOR, 1990 apud NITA, 2006).
A reação pozolânica se manifesta devido à reatividade da sílica e da alumina com o hidróxido
de cálcio, determinada pela fraqueza e instabilidade das ligações estruturais no material
pozolânico. Esta reação pozolânica depende principalmente, da atividade da pozolana de sua
natureza e, mais claramente, da qualidade e quantidade das fases ativas (amorfas) presentes na
pozolana. A atividade pozolânica também está influenciada pela granulometria e pela
superfície específica das pozolanas (TASHIMA, 2006).
Viera (2005) relata que a pozolana, quando introduzida na matriz de cimento, reage com o
CH, fazendo com que este seja consumindo ao invés de produzido, e ainda também gerando
novos compostos cimentícios resistentes, e estáveis como o silicato de cálcio hidratado
(CSH).

2.3.4 Efeito físico das pozolanas
Os benefícios da utilização de pozolanas em concretos/argamassas não se limitam à reação
química da pozolana com hidróxido de cálcio. Ocorre também o efeito físico oriundo da
capacidade das partículas destes materiais, que em geral tem dimensões micrométricas,
posicionarem-se nos interstícios entre partículas de cimentos e na interface agregado-pasta.
Este efeito é conhecido como efeito fíler (CORDEIRO e DÉSIR, 2010).
Depois de certo tempo, segundo Tiboni (2007), a sílica deixa de reagir quimicamente de
forma significativa com os produtos da hidratação do cimento. A sílica residual atuará como
um fíler inerte, reduzindo a porosidade da estrutura resultante. Isso acontece porque os finos
preenchem os vazios entre as partículas maiores (efeito de empacotamento), e como
conseqüência, reduz o tamanho dos vazios dos poros maiores na pasta e a porosidade,
produzindo um arranjo mais eficiente na interface, partículas de agregado-pasta de cimento,
aumentando a densidade e homogeneidade dessa zona contribuindo para o aumento da
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durabilidade do concreto/argamassa. Este fenômeno pode ser observado em dimensões bem
maiores na Figura 2.8.
A combinação dos efeitos pozolânico e fíler decorrentes da reação pozolânica representa uma
contribuição importante para a resistência e durabilidade da pasta endurecida frente a meios
ácidos (VIEIRA, 2005).

Figura 2.8 - Efeito fíler das sílicas ativas (TIBONI, 2007)

2.3.5 Verificação da atividade pozolânica
Os métodos existentes para se verificar a atividade pozolânica de materiais fazem referência
tanto à análise da própria pozolana quanto a misturas de pozolana com cimento. Os métodos
químicos para a verificação da pozolanicidade baseiam-se, essencialmente, na quantidade de
hidróxido de cálcio que o material consegue fixar; a exemplo, o Método de Fratini conforme a
NBR 5753 (ABNT, 1980). Há também, os métodos baseados na medida de resistência
mecânica de argamassas com pozolana, como os métodos descritos pelas NBR 5752 (ABNT,
1992) e NBR 5751 (ABNT, 1977).
Com relação aos métodos não há uma concordância quanto ao mais indicado para se verificar
a atividade pozolânica do material, visto que, ela pode ser muito influenciada por
características específicas de cada material e pelo próprio método (KIELING, 2009).
O método de ensaio da NBR 5752 (ABNT, 1992) – Determinação do índice de atividade
pozolânica com cimento portland adota a metodologia de determinação da resistência
mecânica em pastas e argamassas como sendo a razão percentual entre a resistência à
compressão aos 28 dias dos corpos de prova (50 x 100mm) de argamassas moldadas com
35% de cimento substituído por material pozolânico com os corpos de prova de argamassa
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somente com cimento. Valores iguais ou superiores a 75% indicam material pozolânico
segundo a NBR 12653 (ABNT, 1992).
Segundo Kieling (2009), os ensaios de índice de atividade pozolânica com o cimento são
utilizados, para se estabelecer o percentual de quanto se pode substituir o cimento por uma
pozolana na fabricação de cimentos compostos.
Por outro lado, embora seja criticado pelo seu princípio, o método da NBR 5752 (ABNT,
1992) é amplamente utilizado em trabalhos que estudam a atividade pozolânica, apresentando
como desvantagem principal o fato de ser um ensaio de longa duração (28 dias).
Na busca de resultados mais rápidos o método químico sugerido por Luxan et al. (1989),
apresenta resultado de pozolanicidade do material em 2 minutos de ensaio. Este método
consiste em medir a atividade pozolânica através da diferença da condutividade elétrica
(ΔmS/cm). Neste método, é definido como índice de atividade pozolânica a variação da
condutividade elétrica de 200ml de solução saturada de hidróxido de cálcio Ca(OH)2 a 40ºC e
sob agitação constante adicionada de 5,0g de material supostamente pozolânico. Após a
adição, a condutividade elétrica decresce, pois existe uma menor quantidade de íons cálcio
Ca2+ e hidroxilas (OH)ˉ na solução, sendo o índice de atividade pozolânica definido como a
diferença entre a condutividade elétrica medida antes da adição da pozolana e aquela depois
de decorridos 120s da adição. A partir deste resultado é proposta a classificação dos materiais
em três grupos de acordo com o índice de atividade pozolânica (CORDEIRO, 2009;
SOARES, 2010):


Materiais sem atividade pozolânica: ΔmS/cm < 0,4



Materiais de atividade pozolânica moderada: 0,4 < ΔmS/cm < 1,2



Materiais com alta atividade pozolânica: ΔmS/cm > 1,2

Outros métodos para se inferir a atividade pozolânica dos materiais que vêm sendo bastante
utilizados tanto sobre a pozolana isolada, quanto em misturas de pozolana e cimento portland,
são os ensaios utilizando métodos instrumentais, tais como; difração de raios-x para a
caracterização das fases cristalinas presentes, a espectrometria de fluorescência de raios-x
para a determinação semi-quantitativa da composição química, a análise termogravimétrica,
que indica o consumo de hidróxido de cálcio, e a microscopia eletrônica de varredura.
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2.3.6 Pozolana de argila calcinada
Ocorrências históricas das pozolanas de argila calcinada são contemporâneas às pozolanas
naturais de origem vulcânica. As argilas calcinadas foram utilizadas pelos romanos no
preparo de argamassa de pozolana e cal, em substituição as pozolanas naturais nas regiões
onde estas não eram disponíveis (CHISTÓFOLLI, 2010). O uso das pozolanas de argila
calcinada no século XX ficou limitado praticamente a obras marítimas e barragens
(BARATA, 2007).
Devido a sua grande disponibilidade em todo o território brasileiro, as argilas calcinadas são
uma alternativa de material pozolânico com maior possibilidade de emprego. Atualmente, a
argila calcinada representa apenas 17% do volume total de pozolana consumido para
fabricação de cimento portland pozolânico e composto (SNIC, 2012).
Um solo argiloso pode obter qualidades pozolânicas quando submetido a processos
apropriados de tratamento térmico e moagem mecânica. Neste caso, as matérias-primas
utilizadas para a produção de pozolanas devem ser altamente argilosas, uma vez que a
atividade pozolânica é incrementada com o teor de argilominerais contidos na fração argila
(CORDEIRO e DÉSIR, 2010).
Segundo Santos (1992), as argilas mais utilizadas para produção de pozolanas são as
caulinitas, as montmorilonitas e as ilitas. Estudos desenvolvidos por diversos pesquisadores
mostram que as argilas do grupo das caulinitas exibem maior atividade pozolânica quando
comparadas às argilas do grupo das montmorilonitas e ilitas (GONÇALVES, 2005).
As propriedades pozolânicas das argilas calcinadas são desenvolvidas por processo térmico
adequado em temperaturas da ordem de 500ºC e, segundo Santos (1992), as temperaturas
ótimas de calcinação estão entre 700 e 900ºC.
As argilas usadas como pozolanas em geral contém 55 a 60% de SiO2, 15 a 25% de Al2O3 e 5
a 10% de Fe2O3, teores residuais de CaO e MgO (LIDUÁRIO, 2006). A NBR 12653 (ABNT
1992) cita como requisito mínimo quanto às características químicas, que a soma: SiO2 +
Al2O3 + Fe2O3 seja no mínimo de 50%. A atividade pozolânica aumenta com o teor de Al2O3,
provavelmente pela formação de aluminato de cálcio e pode ser reduzida pela presença, em
maiores proporções, de SiO2 cristalina, fase pozolanicamente inerte constituída de quartzo
(SANTOS, 1992).
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De acordo com Chistófolli (2010), argilas aluminosas, constituídas de misturas de caulinita e
gibsita, podem ser usadas para a produção de pozolanas. Contudo, o maior teor de alumina
confere às argilas maior refratariedade, demandando assim temperaturas mais elevadas para
sua ativação entre 800 e 900ºC.
Deve-se ressaltar, entretanto, que a composição química não é um bom índice da
potencialidade das argilas, uma vez que não faz distinção entre a sílica cristalina da não
cristalina, sendo necessários métodos de ensaio diretos para sua caracterização.

2.3.7 Fatores que influenciam a atividade pozolânica das argilas calcinadas
A atividade pozolânica das argilas calcinadas depende da sua composição química e
mineralógica e do argilomineral presente, da granulometria e da área superficial de suas
partículas e das condições de calcinação como podemos ver nos próximos itens.
2.3.7.1 A influência da natureza e do conteúdo do argilomineral
O desenvolvimento da atividade pozolânica das argilas calcinadas está ligada à natureza
(composição química e mineralógica e maior ou menor quantidade de defeitos na estrutura
cristalina) e à quantidade do argilomineral presente (BARATA, 2007).
Materiais pozolânicos são constituídos de altos teores de SiO2 e Al2O3 preferencialmente no
estado vítreo. O elemento principal da sílica ativa é a sílica (SiO2), que corresponde a um teor
maior que 78% em massa da composição química, em uma forma amorfa (NITA, 2006).
A elevada atividade pozolânica das argilas cauliníticas está intimamente relacionada com
maiores teores de Al2O3 resultando na geração da metacaulinita, fase esta de elevado grau de
desordem cristalina, amorfa aos raios-x, resultante do processo de desidroxilação da caulinita,
através da calcinação em temperaturas controladas. Entretanto, quanto maior o teor de SiO2,
maior é a presença de materiais com pouca atividade pozolânica, como o quartzo
(ZAMPIERI, 1993 apud CHRISTÓFOLLI, 2010).
Atualmente sabe-se que a composição química das argilas calcinadas ou de qualquer outra
pozolana, não é um parâmetro adequado para verificar suas potencialidades, pelo fato de não
diferenciar a sílica cristalina da vítrea, no entanto pode ser usada com a finalidade de obter um
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controle de produção ou de recepção de uma matéria-prima de uma determinada origem ou
procedência (SANTOS, 1992).
2.3.7.2 A influência da finura e da área superficial específica
A atividade pozolânica é função do tamanho (distribuição granulométrica) e da área
superficial específica de suas partículas. É verdade científica que, quanto maior a finura,
maior será sua superfície especifica e, com isso, maior a área de contato e, naturalmente,
maior será a reatividade. As partículas de pozolana de argila calcinada têm um diâmetro entre
1μm e 100μm, e a área específica Blaine apresenta valores entre 250m²/kg e 600m²/kg
(ARAÚJO, 2007).
Christófolli (2010) relata que todas as pozolanas produzidas a partir de argilas calcinadas
necessitam de moagem até uma granulometria suficientemente fina para se obter uma
atividade pozolânica considerável. A moagem representa um custo em torno de 25 a 30% do
total necessário para se produzir pozolanas de argilas calcinadas. Materiais como o caulim
calcinado são fáceis de moer e requerem curtos intervalos de moagem, entretanto, quando a
argila possui teores elevados de minerais de alta dureza e difíceis de calcinar, como o quartzo,
são necessários longos períodos de moagem para que o material calcinado esteja na finura
desejada. Portanto, é importante a minimização dessa etapa o quanto possível (BARATA,
2007).
2.3.7.3 A influência das condições de calcinação
A atividade pozolânica das argilas é obtida através do tratamento térmico por calcinação a
partir de 500ºC, de forma a transformá-la em uma estrutura amorfa ou de alto grau de
desordem. Como citado no item 2.3.6, as temperaturas ótimas de calcinação estão entre 700ºC
e 900ºC, (SANTOS, 1992). Nesse intervalo ocorre a destruição do seu arranjo atômico
provocando a amorfização e desorganização da microestrutura do material pela retirada dos
íons hidroxila de sua estrutura cristalina. Em temperaturas acima de 900ºC a atividade
pozolânica é reduzida pela cristalização de sua estrutura com a formação de compostos
cristalinos estáveis, que não possuem capacidade pozolânica, denominados de mulita. Estudos
experimentais apontam o intervalo de 650 a 850ºC como aquele mais adequado à ativação dos
argilominerais cauliníticos (CHRISTÓFOLLI, 2010).
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Está bem instituído no meio técnico que não só a temperatura, mas o tempo de calcinação
também exerce influência na reatividade da pozolana. Os estudos de Cook (1986) (apud
BARATA, 2007) comprovaram que exposições prolongadas a temperatura acima da faixa de
desidroxilação promoveram a recristalização e, conseqüentemente, a redução das
propriedades pozolânicas e, também, que as temperaturas de calcinação mais elevadas são
mais sensíveis ao tempo de calcinação.
Utilizando-se de métodos instrumentais como análise térmica diferencial (DTA) pode-se
verificar o efeito da temperatura de calcinação nas argilas. A Figura 2.9 mostra as curvas
termodiferencial e termogravimétrica de uma argila caulinítica, submetida a tratamento
térmico.

Figura 2.9 - Termograma de uma argila caulinítica (BATTAGIN, 1987 apud BARATA, 2007)

Pode-se observar que há um pico endotérmico a 550ºC próprio da desidroxilação da caulinita
e que a reação persiste até 980ºC, quando há um pico exotérmico, onde se inicia a
recristalização e conseqüente diminuição da atividade pozolânica (BATTAGIN, 1987 apud
BARATA, 2007).

2.3.8 Interações entre a pozolana e o cimento portland
Sabe-se que o cimento portland é constituído por um certo número de compostos cujas
reações com a água dão origem ao processo de endurecimento. A fase silicato de cálcio
hidratado (CSH) constitui cerca de 50 a 60% do volume de sólidos de uma pasta de cimento
50

portland completamente hidratado, sendo responsável pela alta resistência mecânica à
compressão. Os cristais de hidróxido de cálcio (CH) são grandes e frágeis, constituindo de 20
a 25% do volume de sólidos da pasta hidratada e não contribuem potencialmente para a
resistência mecânica da pasta endurecida (METHA e MONTEIRO, 1994).
Os aspectos a serem considerados com relação à interação entre o cimento portland e o
material pozolânico são:


A reação química das pozolanas com hidróxido de cálcio produzido na hidratação do
cimento contribui para a formação de compostos cimentícios resistentes como silicatos
de cálcio hidratados (CSH), aluminatos de cálcio hidratados (ACH) e/ou
silicoaluminatos de cálcio hidratados (SACH) (TASHIMA, 2006).



A reação pozolânica é mais lenta quando comparada com a que ocorre ao cimento
portland, resultando em uma taxa de liberação de calor e desenvolvimento de
resistências conseqüentemente lentas (METHA e MONTEIRO, 1994).



O efeito físico da utilização de materiais pozolânicos reduz a espessura da zona de
transição promovendo o preenchimento dos poros, melhorando a resistência e
reduzindo a permeabilidade (METHA e MONTEIRO, 1994).

2.3.9 Benefícios da substituição pozolânica
Os materiais pozolânicos podem ser utilizados tanto no processo de produção do cimento
portland em substituição a uma parte do clínquer ou ainda na produção de argamassas e
concretos. Em ambos os casos, podem-se verificar benefícios de ordem tecnológica,
econômica e ambiental (MEHTA e MONTEIRO, 1994; GONÇALVES, 2005; TASHIMA,
2006; CARMO, 2006 e MEIRA, 2009).
2.3.9.1 Benefícios Tecnológicos
Entre os benefícios tecnológicos estão:


reduzir a permeabilidade e conseqüente aumento da durabilidade do concreto;



redução do calor de hidratação, provocando uma menor elevação da temperatura;
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minimização ou retardamento do progresso da reação álcali-agregado;



diminuição da exsudação em função do efeito microfíler;



obtenção de resistências mecânicas superiores, particularmente em idades mais
avançadas;



aumento da resistência ao ataque de águas naturais, especialmente as ricas em sulfatos
e água do mar em função da diminuição dos poros da pasta hidratada.

2.3.9.2 Benefícios Econômicos
Entre os benefícios econômicos estão:


redução no consumo de cimento portland;



redução considerável no consumo de energia para a fabricação do cimento portland,
uma vez que os materiais pozolânicos são energeticamente mais econômicos que o
clínquer do cimento portland;



menor custo fabricação quando comparado com a mistura sem adição devido a menor
necessidade de cimento para se alcançar às características desejadas.

2.3.9.3 Benefícios Ambientais
Entre os benefícios ambientais estão:


redução na extração das jazidas de calcário prolongando a vida útil das mesmas
contribuindo, assim, com a preservação de recursos naturais não-renováveis;



diminuição das emissões de gás carbônico (CO2) lançado na atmosfera para fabricação
do clínquer;



incorporação de subprodutos industriais na matriz de cimento, promovendo a redução
do impacto ambiental relacionado com a sua destinação;



busca por modelos de produção e de consumo sustentáveis.
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Um dado importante com relação aos benefícios ao meio ambiente, segundo Malhotra e
Mehta (1996), é que para se produzir 1t de clínquer, são necessárias 1,5t de calcário, e
consideráveis consumos de combustível e energia além de, também, resultar na emissão de 1t
de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, e que esta emissão representa 7% da quantidade
de CO2 presente na atmosfera, contribuindo assim com uma fração significativa para o
aquecimento global (CARMO, 2006).
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Materiais

3.1.1 Argilas
O material de pesquisa abordado neste trabalho foi o estéril gerado no Complexo de
Mineração da Tapira (CMT). Analisando o processo minerador deste complexo que
compreende uma área de 35km² que, em grande parte, acorre uma cobertura normalmente
com espessura de 30 a 40m predominantemente de solo argiloso que corresponde à zona de
estéril, com características físicas e texturais distintas, apresentando tonalidade vermelha e
amarelada de aspecto granular (SANTOS et al., 2002).
As argilas foram coletadas em três níveis de profundidade de escavação na mina de extração
de concentrado fosfático do CMT. Os pontos de coleta foram identificados com auxílio de um
GPS (GARMIN - GPS 12) e estão listados na Tabela 3.1.
Tabela 3.1 - Localização geográfica das amostras
Tipo de argila

Latitude

Longitude

Altitude

Amarela (AA)

19º53’20,7’’ S

46º51’0,36’’ W

1315m

Intermediária (AI)

19º53’19,2’’ S

46º51’02,0’’ W

1290m

Vermelha (AV)

19º52’50,5’ S

46º51’24,6’’ W

1354m

3.1.2 Aglomerante
O aglomerante utilizado foi o cimento portland composto com escória de alto forno classe
32MPa (CPII E 32). A escolha deste cimento deve-se ao fato de a sua composição não
apresentar adições pozolânicas e por ser o tipo mais comumente encontrado no comércio local
na região onde foi realizada esta pesquisa.
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3.1.3 Agregado miúdo
Como agregado miúdo para a confecção dos compósitos cimentícios, foi utilizada areia
natural normalizada quartzosa, que atende às prescrições da NBR 7214 (ABNT, 1982).

3.1.4 Água
A água utilizada nos experimentos foi a própria fornecida pela concessionária da rede de
abastecimento de água potável local (COPASA).

3.2 Métodos
O estéril argiloso foi coletado na condição in natura na mina do CMT e armazenados em
sacos plásticos sendo aproximadamente 50kg de cada amostra de material. Na Figura 3.1 é
possível observar bancadas da mina do CMT que apresenta uma camada superficial de solo
mais avermelhado, denominado argila vermelha (AV), logo abaixo do solo vermelho
apresenta-se um solo de cor mais amarelada, conhecido por argila amarela (AA). Entre a zona
de estéril (solo amarelo-avermelhado) e a zona de mineralização (solo acinzentado) está o
solo intermediário que contém a argila chamada de intermediaria (AI) neste trabalho.

Figura 3.1 - Vista frontal da mina de fosfatados do CMT
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Após a coleta do material de pesquisa, o mesmo foi secado a temperatura ambiente e
homogeneizado em laboratório (Figura 3.2).

Figura 3.2 - Argila vermelha durante o processo secagem

Após o processo de secagem, o material foi quarteado com auxilio de um Quarteador tipo
Jones (Figura 3.3) para se obter uma amostra em quantidade suficiente para os ensaios que
garantisse uma unidade representativa do todo e o restante foi arquivado como reserva para
estudos futuros.

Figura 3.3 - Quarteamento da argila intermediária

Foi realizada a preparação de amostras para os ensaios de caracterização de acordo com a
NBR 6457 (ABNT, 1986): o material foi separado para os ensaios de análise granulométrica,
determinação dos limites de liquidez e plasticidade, teor de umidade e massa especifica.
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Em seguida, foi feita uma caracterização preliminar do material, através dos ensaios de
umidade, granulometria por peneiramento, determinação da liquidez e plasticidade.
Após a caracterização preliminar, o material passou por um processo de beneficiamento onde
este foi moído e peneirado na peneira com abertura de 0,075mm e algumas porções foram
calcinadas.
Após o beneficiamento, os materiais foram caracterizados físico-quimicamente e
morfologicamente. A caracterização física das argilas beneficiadas foi feita pelos ensaios de
massa específica e perda ao fogo. A caracterização química e o grau de cristalinidade foram
determinados pelos ensaios de espectrometria de fluorescência de raios-X (EDX) e de
difração de raios-X (DRX). A morfologia das argilas foi analisada macroscopicamente por
fotografias com câmera fotográfica digital e microestruturalmente por microscopia eletrônica
de varredura (MEV).
O comportamento térmico das argilas beneficiadas foi analisado através de ensaios de Análise
Térmica Diferencial (DTA) e Termogravimetria (TGA).
Após a caracterização das argilas, estas tiveram sua atividade pozolânica avaliada pelos
métodos de determinação da condutividade elétrica em solução saturada de hidróxido de
cálcio (LUXAN, 1989), e índice de atividade pozolânica com cimento segundo a NBR 5752
(ABNT, 1992).

3.2.1 Beneficiamento mecânico das argilas
Uma fração das argilas foi moída em um moinho de bolas, em escala de laboratório,
constituído de um jarro de material cerâmico sinterizado de dimensões 210x180mm, com 130
corpos moedores esféricos de alumina sinterizada com diâmetro médio de 1 polegada e
velocidade de operação fixa de 27rpm. As moagens foram feitas com material após a secagem
e o regime de operação do moinho foi de uma carga 1kg de material e tempo de moagem de
30min. Como resultado dessa moagem ocorreu a liberação dos materiais de interesse, o
arredondamento das partículas e o aumento da área de superfície que facilitou as reações no
processo de calcinação.
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3.2.2 Caracterização das argilas in natura
3.2.2.1

Caracterização física

Para a determinação do teor de umidade das argilas foram utilizados os procedimentos
descritos na NM 24 (AMN, 2002) que prescreve o método para a determinação do teor de
umidade dos materiais pozolânicos. Com os dados obtidos foi feito o cálculo de umidade das
amostras de argilas conforme a equação 3.1.
U% = (mu – ms)x100/ms

(3.1)

Onde
U% é a umidade percentual do material;
mu é a massa úmida do material em gramas (g);
ms é a massa seca do material em gramas (g).
A análise granulométrica foi realizada para determinação das dimensões das partículas que
constituem as amostras e a forma como elas se distribuem nessa mesma amostra. Esta foi
realizada através do método de ensaio descrito pela NBR 7181 (ABNT, 1984) por
peneiramento a seco utilizando-se da série de peneiras (Tabela 3.2), especificadas de acordo
com a NBR 5734 (ABNT, 1972) com auxílio de um agitador de peneiras (Figura 3.4), com
freqüência constante de 3600vpm por 20 minutos.

Figura 3.4 - Agitador de peneiras
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Tabela 3.2 - Peneiras utilizadas no ensaio de granulometria
Peneiras (# Malha)

Abertura da malha (mm)

2"

50,8

1½"

38,1

1"

25,4

3/4"

19,1

3/8"

9,52

4

4,76

9

2,0

14

1,18

30

0,6

40

0,42

60

0,25

100

0,15

200

0,075

Para a determinação da massa específica foi utilizada a NM 23 (AMN, 2000). Para o ensaio
de massa específica utilizou-se o frasco volumétrico de Le Chatelier. A massa específica foi
calculada através da equação 3.2.
ρ = m/V

(3.2)

Onde
ρ é a massa específica do material ensaiado, em (g/cm³);
m é a massa do material ensaiado, em gramas (g);
V é o volume deslocado pela massa do material ensaiado (V2 - V1), em (cm³).
O ensaio de perda ao fogo foi realizado com base nos procedimentos do método A, prescritos
na NBR 5743 (ABNT, 1989). Foi utilizado um forno elétrico tipo mufla (Figura 3.5) com
temperatura controlada de (950 ± 10)ºC, por 20 minutos para calcinar as amostras. Os
resultados foram determinados de acordo com a equação 3.3.
%P.F. = (m1 – m2)x100/m

(3.3)
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Onde
m1 é a tara do cadinho mais massa de amostra ensaiada, em gramas (g);
m2 é a massa do cadinho mais amostra, após a calcinação, em gramas (g);
m é a massa de amostra utilizada no ensaio, em gramas (g).

Figura 3.5 - Forno elétrico tipo mufla

Para as determinações dos limites de liquidez e plasticidade das argilas foram aplicados os
métodos de ensaios prescritos nas normas:
- NBR 6459 (ABNT, 1984) que prescreve o método para a determinação do limite de liquidez
dos solos, que é o teor de umidade na qual o solo deixa seu estado líquido e passa a apresentar
estado plástico.
- NBR 7180 (ABNT, 1984) que prescreve o método para a determinação do limite de
plasticidade dos solos, que é o teor de umidade que corresponde à mudança do estado plástico
para o estado semi-sólido.
O cálculo do índice de plasticidade dos solos é dado pela diferença entre LL - LP e indica o
intervalo de umidade na qual o solo possui plasticidade, utizando-se a equação 3.4.
IP = LL – LP

(3.4)

Onde
IP = índice de plasticidade;
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LL = limite de liquidez;
LP = limite de plasticidade.
3.2.2.2 Calcinação das argilas
Após a moagem e peneiramento o material passante na peneira com abertura de 0,075mm foi
calcinado, em laboratório, em forno elétrico tipo mufla com temperatura controlada, com
câmara de aquecimento de dimensões internas de 200x150x150mm, potência de 3,5kW,
tensão de alimentação 220V e aquecimento máximo de 1200ºC. O material foi colocado em
cadinhos de porcelana e submetido às condições de calcinação em três temperaturas e dois
intervalos de tempo conforme Tabela 3.3 e taxa de aquecimento de 25ºC/min.
Tabela 3.3 - Condições de calcinação
Identificação da
amostra

Tipo de argila

Temperatura (°C)

Tempo de queima
(min.)

AA.680.60

Argila Amarela

680

60

AI.680.60

Argila Intermediária

680

60

AV.680.60

Argila Vermelha

680

60

AA.760.60

Argila Amarela

760

60

AI.760.60

Argila Intermediária

760

60

AV.760.60

Argila Vermelha

760

60

AA.840.60

Argila Amarela

840

60

AI.840.60

Argila Intermediária

840

60

AV.840.60

Argila Vermelha

840

60

AA.680.120

Argila Amarela

680

120

AI.680.120

Argila Intermediária

680

120

AV.680.120

Argila Vermelha

680

120

AA.760.120

Argila Amarela

760

120

AI.760.120

Argila Intermediária

760

120

AV.760.120

Argila Vermelha

760

120

AA.840.120

Argila Amarela

840

120

AI.840.120

Argila Intermediária

840

120

AV.840.120

Argila Vermelha

840

120
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3.2.3 Caracterização das argilas beneficiadas
A análise da macro e da microestrutura das argilas foi realizada por análise visual e
microscopia eletrônica de varredura. O grau de cristalinidade foi avaliado qualitativamente
por difração de raios-X. Os elementos constituintes das argilas foram determinados por
fluorescência de raios-X. A reatividade das argilas foi avaliada indiretamente pela
condutividade elétrica em solução saturada de hidróxido de cálcio e pelo ensaio de índice de
atividade pozolânica com cimento.
A macroestrutura das argilas pôde ser determinada por análise visual de imagens registradas
com uma máquina fotográfica digital CANON POWER SHOT A480, com zoom óptico de
3.3x, lentes 6.6 - 21.6mm e resolução de 10 megapixels, e auxílio de um tripé.
O estudo das formas e texturas superficiais das argilas foram obtidas utilizando a técnica de
microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras das três argilas in natura, na forma
de pó, passante na peneira 0,075mm, foram fixadas ao porta-amostra por uma fita adesiva de
carbono dupla face e receberam um recobrimento de uma camada de filme de ouro através de
um metalizador. O equipamento utilizado da marca SHIMADZU modelo SSX-550
SUPERSCAN, pertence ao Laboratório do Departamento de Engenharia de Materiais do
CEFET/MG - Campus I (Figura 3.6). As imagens foram feitas com elétrons secundários e
foram obtidas micrografias com aumento de 100, 500, 1000, e 4000X para cada amostra. O
MEV também foi utilizado para se obter informações sobre a composição química pontual
qualitativa e semi-quantitativa dos elementos presentes nas amostras através do acoplamento
ao sistema de espectrometria de energia dispersiva (EDS).
Os ensaios de difração foram realizados no Laboratório do Departamento de Engenharia de
Materiais do CEFET/MG Campus I, em um difratômetro da marca SHIMADZU, modelo
XRD - 7000, utilizando radiação CuKα, tensão de 40kV e corrente de 30mA; foram realizadas
varreduras continuas com velocidade angular de 1º/min, intervalo de varredura de 10° até 80°
- 2θ. Na Figura 3.7 é apresentado o aparelho utilizado.
A análise de composição química das argilas foi realizada por espectrometria de fluorescência
de raios-X, através de energia dispersiva, utilizando um equipamento da marca SHIMADZU
modelo EDX-720 de propriedade do Laboratório do Departamento de Engenharia de
Materiais do CEFET/MG Campus I (Figura 3.8), sendo identificados e quantificados os
resultados em função dos elementos puros.
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Figura 3.6 - MEV

Figura 3.7 - Difratômetro

Figura 3.8 - Espectrômetro

3.2.3.1 Analise térmica
Para determinação do comportamento térmico das argilas, foram feitas as análises térmica
diferencial (DTA) e termogravimétrica (TG) em amostras de argilas in natura. A análise
térmica diferencial é uma técnica que permite o monitoramento, durante aquecimento, da
diferença de temperatura existente entre a amostra e o material de referência. A
termogravimétrica baseia-se na medição, em função da temperatura, da perda de massa de
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uma amostra submetida a aquecimento pré-definido. Foi utilizado o equipamento DTG-60 de
alto desempenho, que realiza simultaneamente a análise térmica diferencial (DTA) e a
termogravimétrica (TGA) com controle da atmosfera (Figura 3.9). O equipamento opera da
temperatura ambiente até 1100ºC e consegue medir variações de +/- 1.000 μV no DTA e +/500mg no TG. A capacidade máxima do TG é de 1g e a sua precisão de 0,001mg. Os ensaios
de análises térmicas (DTA, TGA) foram executados seqüencialmente com velocidade de
aquecimento de 10ºC/min, temperatura final de 1000ºC, em atmosfera de nitrogênio.

Figura 3.9 - Analisador simultâneo DTA - TGA

3.2.4 Determinação da atividade pozolânica das argilas
Para avaliação das propriedades pozolânicas foram utilizados os seguintes métodos: método
de avaliação da condutividade em solução de hidróxido de cálcio e o de índice de atividade
pozolânica com cimento NBR 5752 (ABNT, 1992).
Para a avaliação da pozonalicidade das argilas com o hidróxido de cálcio foi utilizado o
método descrito por Luxan (1989). O equipamento utilizado foi um condutivímetro
DIGIMED (DM-32) (Figura 3.10). Os ensaios foram realizados com uma solução de
hidróxido de cálcio saturada. A solução era sempre preparada no dia de realização do ensaio e
para isso, eram medidos 200ml de água destilada. Os 200ml eram acondicionados em um
Becker e mantidos em agitação e aquecidos a 40ºC em agitador magnético com aquecimento.
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Figura 3.10 - Condutivímetro - agitador magnético c/ aquecimento

A determinação da atividade pozolânica prevista por Luxan (1989) consiste em medir a
pozolanicidade através da variação de condutividade de uma solução saturada de Ca(OH)2
antes e depois de 2 minutos do material pozolânico ser adicionada na solução a 40ºC (5g de
pozolana para 200ml de solução).
O índice de atividade pozolânica (IAP%) com cimento de acordo com a NBR 5752 (ABNT,
1992), foi calculado pela relação entre a resistência à compressão da argamassa A e da
argamassa B descrita pela equação 3.5.
IAP% 

f cp
f cc

x100

(3.5)

onde
fcp é a resistência à compressão média, aos 28 dias, de três corpos-de-prova moldados com
cimento portland e material pozolânico - argamassa A;
fcc é a resistência à compressão média, aos 28 dias, de três corpos-de-prova moldados somente
com cimento portland - argamassa B.
A argamassa A deve ter substituição de 35% do volume de cimento por material pozolânico,
no traço 1:3 (cimento + pozolana: areia normal), em massa. A quantidade de adição para
substituição do cimento foi calculada em volume dividindo-se a massa específica de cada
argila pela massa específica do cimento portland e multiplicada pela massa do cimento
(218,4g) equivalente ao percentual de substituição. A argamassa B deve conter somente
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cimento portland, no traço 1:3 (cimento: areia normal), em massa. A massa específica adotada
para o cimento portland neste trabalho para obtenção das argamassas com substituição foi de
3g/cm³.
Ainda que a quantidade de água necessária para se garantir a trabalhabilidade requerida pela
NBR 5752 (ABNT, 1992) seja aquela conseguida pelo índice de consistência de (225 ±
5)mm, decidiu-se por fixar a relação água cimento em 0,48 (300g), tomando como referência
a quantidade de cimento da argamassa B (624g).
A quantidade de areia utilizada na composição das argamassas foi estabelecida como na NBR
7215 (ABNT, 1996) para a determinação da resistência à compressão do cimento portland.
Foram utilizadas areias normalizadas produzidas de acordo com a NBR 7214 (ABNT, 1982).
Na Tabela 3.4 são apresentadas as proporções dos materiais.
Tabela 3.4 - Proporção de materiais utilizados para confecção de corpos-de-prova para a determinação
do ensaio de índice de atividade pozolânica
Materiais

Argamassa A(g)

Argamassa B(g)

Cimento

405,60

624

Adição

= 218,4 (MEadição/MEcimento)

0

Água

300

Areia #16

468

468

Areia #30

468

468

Areia #50

468

468

Areia #100

468

468

A mistura dos materiais e a moldagem dos corpos-de-prova foram feitas seguindo a NBR
7215 (ABNT, 1996). Para cada argila foram moldados seis corpos-de-prova cilíndricos cujas
dimensões são 5x10cm. A argamassa foi preparada por meio de um misturador tipo
argamassadeira com movimentos planetários e compactada manualmente em um molde, por
um procedimento normatizado. A moldagem dos corpos-de-prova foi feita imediatamente
após o amassamento e com a maior rapidez possível. Para tanto, foi necessário que a cuba de
amassamento estivesse junto aos moldes durante o adensamento. A colocação da argamassa
na forma foi feita com o auxílio de uma espátula, em quatro camadas de alturas
aproximadamente iguais, recebendo cada camada 30 golpes uniformes com o soquete normal
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e homogeneamente distribuídos. Esta operação foi terminada com a rasadura do topo dos
corpos-de-prova, por meio de uma espátula que foi deslizada sobre as bordas, dando-lhe
também um ligeiro movimento de vaivém na sua direção. Nas primeiras 24 horas de cura, os
corpos-de-prova foram mantidos nas formas, sendo desmoldados após este período e
colocados em recipientes hermeticamente fechados e estanques. Aos 28 dias de idade, os
corpos-de-prova foram retirados da cura e ensaiados à compressão.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização das argilas
Na Tabela 4.1 são apresentados os resultados da caracterização das argilas estudadas.
Observando a tabela percebe-se que os teores de umidade das argilas podem estar associados
a sua umidade higroscópica, adquirida em diferentes níveis de profundidade dos pontos de
coleta das amostras in natura, o que justificaria a argila intermediária (AI) apresentar o maior
resultado de umidade em condição ambiente dada a sua localização em maior profundidade de
escavação, próxima ao lençol freático, e por outro lado, a argila vermelha (AV) apresentar o
menor teor de umidade por estar localizada em camadas mais superficiais.
Quanto aos resultados das massas específicas temos para AA e AV valores próximos, típicos
de argilas, enquanto, que o valor para AI esta próximo dos valores dos cimentos.
Vendo os valores encontrados na determinação da finura por meio da peneira (#400), feita a
partir de uma adaptação da NBR 9202 (ABNT, 1985), temos que as amostras apresentaram
um percentual retido em conformidade com suas curvas de distribuição granulométrica sendo:
AV(4,4) < AA(8,6) < AI(16,25)%.
Os teores de umidade com os quais as argilas atingem os limites de liquidez e plasticidade e a
diferença entre estes dois limites nos indica a faixa de valores em que estas apresentam
plasticidade, definido como índice de plasticidade. Verificando os valores encontrados para os
índices de plasticidade podemos classificar as argilas como de média plasticidade e ainda que
os valores dos limites de liquidez e plasticidade estão dentro da faixa típica de minerais de
argila caulinita de acordo com Das (2011).
Os diferentes níveis de perda ao fogo das argilas ensaiadas se devem principalmente a perda
de água ligada estruturalmente sob a forma de grupos hidroxila (OH), e a volatilização de
matéria orgânica que no caso das argilas vermelhas (AV), apresentaram um número mais
expressivo.
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Tabela 4.1 - Caracterização das argilas
Caracterização

AA

AI

AV

Teor de umidade (%)

1,57

2,55

1,44

Massa especifica (g/cm³)

2,871

3,046

2,727

Partículas maiores que 38μm (#400) (%)

8,60

16,25

4,40

Perda ao fogo (%)

13,00

9,00

21,00

Limite de liquidez (%)

44,00

39,00

53,00

Limite de plasticidade (%)

29,00

26,00

34,00

Índice de plasticidade (%)

15,00

13,00

19,00

4.2 Análise granulométrica
Na Figura 4.1 são apresentadas as curvas de distribuição granulométrica por peneiramento das
argilas amostradas em estado natural. Verifica-se que as argilas estudadas apresentaram uma
curva de distribuição granulométrica onde se pode observar uma fração em torno de 80,5% de
(AA), 79,0% de (AI) e 81,4% de (AV) com grãos de diâmetro equivalente inferior a
0,075mm.
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Figura 4.1 - Distribuição granulométrica por peneiramento
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4.3 Análises térmicas
Nas Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 estão apresentadas as curvas das análises térmicas diferenciais
(DTA) e gravimétricas (TGA) das três argilas estudadas.
Na análise DTA da argila AA inicialmente não se percebem picos de comportamento
endotérmico relacionados à perda de água livre e adsorvida, característico das argilas nos
primeiros intervalos de temperatura. Já próximo à temperatura de 328ºC pode-se notar um
pequeno declive endotérmico, que pode estar associado à expulsão de água interlamelar, em
seguida entre 480 e 520ºC ocorre um pico endotérmico causado pela perda de hidroxila
estrutural.
A análise DTA da argila AI revela um primeiro comportamento endotérmico de pequena
intensidade a partir da temperatura inicial do ensaio até por volta dos 110ºC, relacionado com
a perda de água de umidade, água livre e adsorvida, e em seguida entre 300 e 320ºC um novo
desvio endotérmico de baixa intensidade correspondente à perda de água intercamadas. Perto
de 500ºC percebe-se uma inflexão da curva que pode indicar provavelmente a desidroxilação
dos argilominerais presentes na amostra.
Na análise DTA da amostra de argila AV, tal como na AA, não se observa nos primeiros
intervalos de temperatura variações endotérmicas consideráveis. Mas, no intervalo entre as
temperaturas de 230 e 300ºC ocorre um acentuado declive endotérmico com pico em 270ºC,
que pode estar ligado diretamente com a desidratação completa, relativa às águas que estão
nas camadas interlamelar, somadas às águas adsorvidas na superfície do material (umidade) e
ainda também da oxidação de impurezas orgânicas, em torno de 500ºC, um novo declive
endotérmico de baixa intensidade associado a desidroxilação dos argilominerais.
As curvas de TGA das argilas revelam que houve perda de massa na ordem de 13,12%,
8,52% e 21,44% para as amostras AA, AI e AV, respectivamente.
A curva termogravimétrica da amostra de argila AA apresenta-se com duas faixas de
temperaturas com maior perda de massa, entre 100 e 330ºC, uma perda de massa de 3,42%
relacionada provavelmente as perdas de água, e entre 375 e 650ºC tem-se mais 8,16% de
perda devido a desidroxilação dos argilominerais.
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A análise termogravimétrica para a argila AI mostra que no primeiro intervalo de temperatura
até próximo de 138ºC há a maior perda de massa 3,25%, devido a seu teor de umidade. Já
entre 190 e 340ºC ocorre mais uma perda de massa de 2,75% correspondente à perda de água
intercamada e em seguida de 380 a 620ºC dada a desidroxilação dos argilominerais soma-se
mais 2,52% totalizando uma perda de massa de 8,52%.
Na curva de TGA da argila AV pode-se verificar uma pequena perda de massa (1,8%), na
faixa inicial de temperatura. Mas, quando a temperatura atinge os 200ºC inicia-se uma
acentuada perda de massa com pico máximo a 285ºC correspondente a 13,87%, relacionado
diretamente com a desidratação completa, e, em seguida até alcançar os 668ºC, onde através
da perda de hidroxila estrutural tem-se uma perda total de massa de 21,44%.
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Figura 4.2 - Análise térmica diferencial e termogravimétrica da argila amarela
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Figura 4.3 - Análise térmica diferencial e termogravimétrica da argila intermediária
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Figura 4.4 - Análise térmica diferencial e termogravimétrica da argila vermelha

4.4 Análise química
Na Tabela 4.2 estão apresentados os resultados obtidos na análise química das argilas por
fluorescência de raios-X, expressos em função dos elementos puros.
A partir destes dados, pode-se observar que os principais elementos constituintes das argilas
estudadas são: ferro (Fe), com percentuais variando de 39,78 a 45,44%, alumínio (Al), com
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variações de 10,05 a 37,77% e entre 13,03 a 21,21% de silício (Si), corroborando com a
possibilidade de as argilas apresentarem algum grau de pozolanicidade. Em nível baixo,
apresenta-se o bário (Ba), cálcio (Ca), fósforo (P), potássio (K) e titânio (Ti). Além destes, os
resultados apresentam traços de manganês (Mn), zircônio (Zr), cobre (Cu), nióbio (Nb),
estrôncio (Sr), vanádio (V), ítrio (Y), e cério (Ce).
A argila AA apresenta elevado teor de Si quando comparado com as demais argilas. Observase que a argila AV apresenta um maior teor de alumínio que é um indicativo da existência de
um maior percentual de argilominerais. Os teores elevados de Fe nas argilas são suficientes
para assegurar a cor avermelhada após a queima.
A razão sílica/alumina é um parâmetro indicativo do teor de argilominerais presentes. Sendo
assim, quanto menor for este quociente, maior será o conteúdo de argilominerais presentes
numa argila e, conseqüentemente, maior será sua plasticidade, o que justificaria o maior
índice de plasticidade da argila AV.
Tabela 4.2 - Análise da composição química das argilas - EDX
Elementos

AA (%)

AI (%)

AV (%)

Al

23,069

10,051

37,77

Ba

1,175

1,304

3,738

Ca

1,051

8,274

0,202

Ce

0,634

0,678

0,573

Cu

0,068

0,122

...

Fe

40,831

45,443

39,784

K

0,585

2,256

...

Mn

0,330

0,881

...

Nb

0,297

0,395

0,110

P

2,978

6,087

...

Si

21,212

14,194

13,026

Sr

1,007

0,824

0,158

Ti

5,994

8,123

3,426

V

...

...

0,776

Y

0,058

0,047

...

Zr

0,710

1,257

0,437

73

4.5 Análise mineralógica
O grau de cristalinidade foi avaliado qualitativamente por difração de raios-X. Nas Figuras
4.5, 4.6, e 4.7 são apresentados os difratogramas das argilas. Em ambos os difratogramas das
amostras podemos notar em sua composição a presença de vários picos de materiais
cristalinos, tais como; caulinita, goethita, anatásio, apatita e gibbsita. A de se observar nos
espectros uma coerência, com os resultados apontados no ensaio de espectrometria de
fluorescência de raios X, dada a predominância de elementos como (Al, Fe, Si, Ti, e P), que
fazem parte da composição química dos minerais apresentados.
No difratograma DRX AA, podemos verificar reflexões bem agudas e intensas de caulinita,
apatita e goethita nos ângulos 12,26, 21,34 e 36,9(2θ) respectivamente, e ainda reflexões
distintas e de intensidade mediana em 20,1(2θ) para caulinita e em 30,26(2θ) para apatita.
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Figura 4.5 - Difratograma da argila amarela - AA

No difratograma DRX AI, também apresenta reflexões bem agudas e de alta intensidade
típicas de caulinita, goethita e anatásio nos ângulos 12,34, 21,24 e 25,36(2θ) respectivamente.

74

1600
Goethita

1400

1200
Anatásio

Intensidade

1000
Caulinita
800

600

400

200

0
10

20

30

40

50

60

70

80

2θ

Figura 4.6 - Difratograma da argila intermediária - AI

Quanto ao difratograma DRX AV, destaca-se uma reflexão bem marcada por um pico
fortemente agudo de alta intensidade de gibbsita em 18,27(2θ). Outros característicos da
caulinita podem ser notados porém de intensidade inferior nos ângulos 12,26, 20,25 e
24,78(2θ), e ainda há uma reflexão de goethita de baixa intensidade em 21,4(2θ).
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Figura 4.7 - Difratograma da argila vermelha - AV
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4.6 Macroestrutura das argilas
As macroestruturas das argilas são apresentadas na Figura 4.8 na forma em que são
encontradas no seu local de extração na mina in natura, em seguida seca e homogeneizada em
laboratório e após moagem e peneiramento passante na (#200 - 0,075mm) e calcinada.
Podemos, a partir de observação visual das argilas em sua condição in natura, verificar que,
dada a sua umidade natural, o material se apresenta em forma de torrões. As amostras após
secagem e homogeneização em laboratório ainda apresentam aglomerados de grãos
relativamente grandes, mantendo-se na coloração correspondente à da mina com tons um
pouco mais claros. Quando submetido à calcinação as amostras de AA e AI mudam de
coloração amarela para uma cor mais avermelhada, enquanto que a AV mantém a mesma
coloração, mas com uma tonalidade mais clara, isto se deve a desidratação completa e aos
teores de ferro presentes em todas as amostras.

Figura 4.8 - Fotografia digital da macroestrutura das argilas
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4.7 Análise microscópica
As microestruturas das argilas são apresentadas nas Figuras 4.9 a 4.23. Observando-se
aspectos relativos à morfologia e dimensões das partículas temos que a granulometria das
partículas mostrou-se pouco homogênea, com variações granulométricas nas quais se
observam uma ampla maioria com tamanhos inferiores a 100μm.
Nas amostras ensaiadas não foi possível evidenciar a presença de cristais com características
particulares, mas sim, de partículas com formas muito irregulares. Pela superfície de algumas
partículas mais esféricas é possível identificar um aglomerado de pequenas placas lamelares.
Com ampliação de 1000X, (Figura 4.21), verifica-se que certo grão nesta magnitude apresenta
uma forma mais angulosa sem arestas bem definidas, sugerindo a presença de materiais
cristalinos.

Figura 4.9 - Microscopia da argila vermelha (mag=100x)
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Figura 4.10 - Microscopia da argila vermelha (mag=500x)

Figura 4.11 - Microscopia da argila vermelha (mag=1000x)
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Figura 4.12 - Microscopia da argila vermelha (mag=4000x)

Figura 4.13 - Espectrometria em energia dispersiva da argila vermelha
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Figura 4.14 - Microscopia da argila amarela (mag=100x)

Figura 4.15 - Microscopia da argila amarela (mag=500x)
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Figura 4.16 - Microscopia da argila amarela (mag=1000x)

Figura 4.17 - Microscopia da argila amarela (mag=4000x)
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Figura 4.18 - Espectrometria em energia dispersiva da argila amarela

Figura 4.19 - Microscopia da argila intermediária (mag=100x)
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Figura 4.20 - Microscopia da argila intermediária (mag=500x)

Figura 4.21 - Microscopia da argila intermediária (mag=1000x)
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Figura 4.22 - Microscopia da argila intermediária (mag=4000x)

Figura 4.23 - Espectrometria em energia dispersiva da argila intermediária
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4.8 Perda de massa pós-calcinação
A Tabela 4.3 apresenta a medida de perda de massa das argilas após o processo de calcinação
de amostras de 20g de material passante na peneira de abertura de 0,075mm (#200) nas
condições de temperatura e tempo estabelecidas. Observa-se que as argilas vermelhas foram
as que apresentaram maiores percentuais de perda de massa (14 a 15,3%) enquanto as argilas
amarelas perderam em torno de (6,6 a 7,3%) e as argilas intermediárias (2,45 a 3,15%) com as
menores perdas, estes valores tem correspondência direta com os valores de perda ao fogo das
respectivas argilas.
Tabela 4.3 - Perda de massa das argilas durante a calcinação
Identificação da
amostra

Massa pós queima (g)

Perda de massa (g)

Perda de massa (%)

AA.680.60

18,64

1,36

6,8

AI.680.60

19,51

0,49

2,45

AV.680.60

17,18

2,82

14,1

AA.760.60

18,68

1,32

6,6

AI.760.60

19,48

0,52

2,6

AV.760.60

17,2

2,8

14

AA.840.60

18,72

1,28

6,4

AI.840.60

19,38

0,62

3,1

AV.840.60

16,97

3,03

15,15

AA.680.120

18,61

1,39

6,95

AI.680.120

19,41

0,59

2,95

AV.680.120

17,09

2,91

14,55

AA.760.120

18,54

1,46

7,3

AI.760.120

19,37

0,63

3,15

AV.760.120

16,94

3,06

15,3

AA.840.120

18,52

1,48

7,4

AI.840.120

19,32

0,68

3,4

AV.840.120

16,96

3,04

15,2
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4.9 Determinação da atividade pozolânica por Luxan
As amostras calcinadas foram utilizadas para a avaliação do nível de atividade pozolânica
pelo método da condutividade elétrica em solução. Os resultados das medições realizadas são
apresentadas na Tabela 4.4. Observando a diferença da condutividade inicial e final verificase que na maioria das condições de queima, as argilas calcinadas apresentam alto nível de
atividade com a solução de hidróxido de cálcio, o que indica que estas argilas podem ser
consideradas de alto índice de atividade pozolânica, com exceção das argilas AI.840.(60 120) consideradas moderadas.
Tabela 4.4 - Pozolanicidade por condutividade das argilas calcinadas
Identificação da
amostra

Condutividade inicial
(mS/cm)

Condutividade final
(mS/cm)

Δ(mS/cm)

Índice de
atividade
pozolânica

AA.680.60

7,338

4,403

2,935

Alta

AI.680.60

7,212

5,588

1,624

Alta

AV.680.60

7,221

3,695

3,526

Alta

AA.760.60

7,141

4,546

2,595

Alta

AI.760.60

7,474

6,065

1,409

Alta

AV.760.60

7,201

3,318

3,883

Alta

AA.840.60

7,393

5,339

2,054

Alta

AI.840.60

7,173

6,233

0,940

Moderada

AV.840.60

7,422

3,438

3,984

Alta

AA.680.120

7,312

4,427

2,885

Alta

AI.680.120

7,415

5,716

1,699

Alta

AV.680.120

7,180

3,116

4,064

Alta

AA.760.120

7,146

4,573

2,573

Alta

AI.760.120

7,401

6,097

1,304

Alta

AV.760.120

7,260

3,391

3,869

Alta

AA.840.120

7,269

5,685

1,584

Alta

AI.840.120

7,369

6,574

0,795

Moderada

AV.840.120

7,402

3,579

3,823

Alta
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4.10 Índice de atividade pozolânica
Nas Figuras 4.24, 4.25 e 4.26 são apresentados os resultados do ensaio de índice de atividade
pozolânica por resistência à compressão dos corpos-de-prova confeccionados com as três
argilas calcinadas nas temperaturas de 680, 760, e 840ºC e sem calcinar (S/C). Foi possível
perceber que em alguns corpos-de-prova moldados com a adição de argila calcinada foi
atingida a resistência à compressão dentro dos parâmetros de exigências físicas estabelecidas
na NBR 12653 (ABNT, 1992) equivalente a 75% da resistência à compressão (linha
vermelha) alcançada pela argamassa de referência sem a adição, podendo o material ser
considerado pozolânico, em conformidade com a norma citada.
Na figura 4.24 pode-se observar que a argila vermelha calcinada a 680 e 840ºC apresentou
comportamento pozolânico no ensaio de índice de atividade pozolânica.

Resistência à compressão (MPa)
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Figura 4.24 - Resistência à compressão dos corpos-de-prova com substituição de 35% de cimento
portland por argila vermelha
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Na figura 4.25 pode-se observar que a argila amarela calcinada a 680, 760 e 840ºC apresentou
comportamento pozolânico no ensaio de índice de atividade pozolânica.
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Figura 4.25 - Resistência à compressão dos corpos-de-prova com substituição de 35% de cimento
portland por argila amarela

Na figura 4.26 pode-se observar que a argila intermediária calcinada a 760ºC apresentou
comportamento pozolânico no ensaio de índice de atividade pozolânica.
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Figura 4.26 - Resistência à compressão dos corpos-de-prova com substituição de 35% de cimento
portland por argila intermediária
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os resultados dos diferentes métodos utilizados para atender os objetivos deste
trabalho no que se refere à caracterização do material de estudo podemos destacar alguns
aspectos de maior relevância que corroboram para a condição de atividade pozolânica das
argilas.
Quanto à distribuição granulométrica verificou-se que todas as argilas apresentaram um
percentual em torno de 80% correspondente a fração dos grãos passantes na peneira (#200), e
ainda mais por exibir uma baixa taxa de partículas retidas na (#400), o que coloca o material
dentro da faixa de exigências físicas correspondente a NBR 12653(ABNT, 1992).
Quanto à natureza dos elementos químicos as argilas apresentam basicamente ferro, alumínio
e silício em sua composição que pode ser confirmada através de análise da composição
química por EDX.
Em decorrência da análise dos difratogramas das argilas podemos assegurar que o elemento
argilomineral com maior ocorrência de picos cristalinos nas amostras ensaiadas se trata da
caulinita o que torna mais nítido os resultados positivos do grau de pozolanicidade.
Através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) teve-se a confirmação que a grande
maioria dos grãos das argilas se encontram mesmo dentro dos valores estabelecidos pela
análise granulométrica.
A partir das reações térmicas obtidas pelos métodos DTA e TGA, pode-se observar que ao
atingir o patamar de temperatura acima de 600ºC, todas as argilas se apresentam com a
máxima perda de massa correspondente à desidratação completa e a desidroxilação. Daí
podemos afirmar que as temperaturas ótimas de calcinação das argilas estudadas devem ser
maiores que 600ºC. Quanto à temperatura do topo essa não pode atingir valores onde haja a
recristalização evitando assim uma diminuição da atividade pozolânica.
Quanto aos resultados da avaliação do potencial pozolânico das argilas calcinadas
determinado pela medição da diferença da condutividade em solução de Ca(OH)2, ficou
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constatado que em todas as condições de calcinação obteve-se um alto índice de atividade
pozolânica, exceto duas ocorrências moderadas nas amostras de AI.840. Nota-se que para a
AV, a temperatura de calcinação é diretamente proporcional à diferença da condutividade,
enquanto que nas amostras de AA e AI ocorre na proporção inversa. Com relação ao tempo de
calcinação este não teve influência significativa, podendo ser adotado o menor intervalo como
suficiente ao processo e economicamente mais viável. Considerando isoladamente os
resultados deste ensaio podemos julgar que a atividade pozolânica das argilas calcinadas se
faz na seguinte ordem crescente, AI < AA < AV.
Quanto ao índice de atividade pozolânica, os compósitos cimentícios com substituição de
35% do cimento pela argila amarela apresentaram os melhores resultados. As argilas nas
condições AV680, AV840 e AI760 apresentaram-se pozolânicas.
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6

CONCLUSÕES

Concluímos que:
- as argilas residuais do processo minerador de fosfato possuem características físicas e
químicas próximas das características de pozolanas conhecidas;
- as argilas residuais calcinadas apresentaram-se pozolânicas no método de condutividade
elétrica em solução saturada de hidróxido de cálcio;
- o processo de calcinação aumenta o índice de atividade pozolânica com cimento;
- a argila amarela apresentou-se como uma ótima pozolana.
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7

TRABALHOS FUTUROS - PUBLICAÇÕES

Para trabalhos futuros relacionados a este estudo são sugeridos os seguintes:
- Analisar outros percentuais de substituição do CP pelas argilas, a fim de se verificar o
percentual ótimo de substituição em cada condição de calcinação.
- Avaliar a viabilidade econômica da utilização de argilas oriundas de estéril de mineração da
Microrregião de Araxá, MG, como adição pozolânica na fabricação de compósitos
cimentícios.

Como publicação a partir de resultados deste estudo tem-se:
- Trabalho completo: “CARACTERIZAÇÃO DE ESTÉRIL ARGILOSO DA MINERAÇÃO
PARA UTILIZAÇÃO COMO POZOLANA” apresentado oralmente no: 56º Congresso
Brasileiro de Cerâmica; 1º Congresso Latino-Americano de Cerâmica; IX Brazilian
Symposium on Glass and Related Materials. 03 a 06 de junho de 2012, Curitiba, PR, Brasil.
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